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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
mozaiKa lásKy

Mládí chce všechno. Žije z opojení nového.
Chce všechno vyzkoušet, všeho dosáhnout.
Žije z plánů.

Střední věk chce něco. Něčeho dosáhnout,
něco znamenat.
Žije z možností.

Stáří chce jedno. Dosáhnout životní cíl.
Nebýt přehlížený, odložený, zapomenutý.
Zkušenosti jsou však nepřenosné. 
Žije ze vzpomínek.

+ + + + + 

Nic nepřehánět. Pravda.
Nikoho nenahánět. Svoboda.
Nikoho neodhánět. Láska.
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onehdy jsme se bavili o  ně-
jaké události, která se odehrála 
někdy před dvaceti roky. Nemohli 
jsme se shodnout, kdy přesně to 
bylo. Ale že šlo o  záležitost po-

měrně významnou, neměl by být problém někde 
něco o  ní dohledat. Najít nějakou zprávu, článek, 
fotku. Jenže nikde nic. Jeden říkal, že fotky určitě 
měl, v počítači nebo na disku, ale už neví na jakém 
počítači a jakém disku. Druhý na tom byl podobně. 
Hledali jsme v obecní kronice, ale ta se moc nepíše, 
a tak tady také nic. Až jsme v archivu narazili na stará 
čísla obecního časopisu. A tam to bylo.

Často se probírám různými archiváliemi, kroni-
kami a dalšími historickými písemnostmi. Není zas 
tak těžké zjistit, kolik zvonů bylo v  našem kostele 
v roce 1850, jaký zvonař je ulil i kolik vážily, měřily 
a  jakou měly výzdobu. Nějakých pár let tam máme 
zvon nový. Zavěsili ho tam někdy před deseti, mož-
ná více či méně roky. Někde mám fotky. Ale nikdo 
nezapsal, jak je těžký a tak. Žádná farní kronika se 
nevede a zrovna v tu chvíli, co ho přivezli, to zas tak 
moc nikoho nezajímalo. Někde možná od toho bude 
nějaký papír. 

A u ostatních věcí a vlastně i lidí je to stejné. Má-
lokdo má doma krabici a v ní různé fotky či podobné 
neúřední doklady. Všechno je rozstrkané po počíta-
čích. Kus tam, kus jinde. 

A proč o tom zrovna teď přemýšlím? Když jsem 
hledal, čím naplníme další ročník Jana Prachatické-
ho, vzal jsem do ruky starší čísla, pak ještě starší a na-
konec úplně ta nejstarší. Pak jsem v nich listoval až do 
noci. A říkal jsem si, že třeba jednou, až bude někdo 
hledat informace o  tom, jak si ta naše církev vedla 
tady na Šumavě, co radostného i bolestného prožíva-
la, o čem přemýšlela a snila, jaké byly její tužby, tak to 
najde v tom našem veskrze amatérském, ale s láskou 
dělaném časopise. A kdyby pro nic jiného, tak pro to-
hle to stojí zato dělat dál. Tak u toho buďte s námi.

Jaroslav Pulkrábek,
šéfredaktor 
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ne  6. 9. 23. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne

Po  7. 9. Pondělí 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Me-
lichara Grodeckého, kněze a mučedníka. L. b.: červená

Út  8. 9. Svátek Narození Panny Marie. Mše: Gloria, preface 1. (když slavíme její Naro-
zení), nebo 2. o Panně Marii. L. b.: bílá

St  9. 9. Středa 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Petra 
Klavera, kněze. L. b.: bílá

Čt 10. 9. Čtvrtek 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná Památka bl. Karla 
Spinoly, kněze a mučedníka. L. b.: červená

So 12. 9. Sobota 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka Jména 
Panny Marie. L. b.: bílá

ne 13. 9. 24. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 4. týdne

Po 14. 9. Svátek Povýšení sv. kříže. Mše: Gloria, preface vlastní, nebo 1. o utrpení Páně. 
L. b.: červená

Út 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné. Mše: sekvence není povinná, evangelium 
vlastní, preface o Panně Marii. L. b.: bílá

St 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice. L. b.: červená
Čt 17. 9. Čtvrtek 24. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Kor-

nélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků. L. b.: červená, nebo Nezávaz-
ná Památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá

So 19. 9. Sobota 24. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Janu-
ária, biskupa a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná sobotní památka 
Panny Marie. L. b.: bílá

ne 20. 9. 25. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne

Po 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o apoštolech. 
L. b.: červená

St 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. L. b.: bílá
So 26. 9. Sobota 25. týdne v  mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka 

sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. L. b.: červená
ne 27. 9. 26. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne
Po 28. 9. slavnost sv. váClava, mučeDníKa, hlavního patrona českého náro-

da – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: červená
Út 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Mše: Gloria, preface o an-

dělech. L. b.: bílá
St 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
Čt  1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Pá  2. 10. Památka sv. andělů strážných. Mše: evangelium vlastní, preface o andělech. 

L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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So  3. 10. Sobota 26. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná sobotní památka 
Panny Marie. L. b.: bílá

ne  4. 10. 27. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne

jméno Panny marie – 12. září
Pro celou církev vznikl tento svátek jako památka na poražení turecké armády u Vídně 

12. 9. 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. Je tedy záro-
veň projevem vděčnosti a poukazem na identitu jména Mariiny vznešené, neporazitelné 
osobnosti a pomocnice křesťanů v nejtěsnější Boží blízkosti.

S reformou kalendáře v r. 1969 se začalo ubírat svátku na jeho významu, s odůvodněním 
potřeby redukovat počet svátků svatých. 

Objevila se tvrzení, že jde jen o zdvojení svátku Mariina narození a pro památku Panny 
Marie Bolestné, kterou oktáv končí, nemá zde tento svátek místo a zůstane zrušen. 

V roce 2001 došlo k opětovnému zařazení památky (vypuštěné r. 1970) zpět do Všeo-
becného Římského kalendáře. 

Bylo jméno Panny Marie ve své době známé? Snad její nejbližší sousedé věděli, že taková 
dívka existuje. Nejspíš vůbec neocenili její výjimečnost. Vždyť byla tak tichá a skromná. 
Můžeme se po právu domnívat, že za hranicemi Nazareta už o Marii nevěděli. Dívek jmé-
nem Maria mohlo být v historické Palestině za Ježíšových dob na tisíce (podobně i nositelů 
jména Ježíš).

Bůh si však vybral právě tuto pannu a vybavil ji vším potřebným, aby se mohla stát 
důstojnou matkou Spasitele. Díky Marii dostalo lidstvo ten největší dar: Ježíše Krista. 

Jejím „ať se mi stane!“ se mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vyjádřila jím 
naprostou oddanost Bohu a jeho záměrům s jejím životem. 

Tento životní postoj jí už zůstal, i když „anděl odešel“ a zmizela jakákoli znamení Boží 
přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které vypadaly, jako by se Bohu vymkly z rukou: 
zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit; pronásledování od Heroda a nucená emigra-
ce; ztráta dvanáctiletého Ježíše; pronásledování Ježíše od předáků židovství a nakonec jeho 
ukřižování. A to jmenujeme jen situace, které nám Písmo zanechalo, mohlo a jistě jich bylo 
o hodně víc! Proto je nám Maria tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných životních 
zkoušek. Podle webu catholica.cz, pastorace.cz

narozeniny
Při malé pouti ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v  neděli 16. srpna 2020 po-

přáli vděční farníci i  poutníci u  sv. Vojtěcha ve Lštění svému duchovnímu tátovi panu 
P. MVDr. Mgr. Janu Janouškovi ze Čkyně k 80. narozeninám (29. 8.). Nechybělo podě-
kování za dlouholetou obětavou věrnou službu a otcovskou péči o duše všech, kteří sem 
zavítají, i o celý areál milovaného chrámu, o jehož obnovu se významně zasloužil. Poslední 
srpnovou neděli posvěcením do výčtu přibyla opravená kaplička Nanebevzetí Panny Marie 
na vršku nad kostelem. Nechť ho nebeský Pán odmění měrou jedině spravedlivou, vrcho-
vatou a ještě natřesenou! SP
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Slovo vikáře

oprava kostela svatého jakuba 
významně pokročila

O průběhu opravy chrámu sv. Jakuba v Prachaticích jsem Vás 
naposledy informoval v březnovém čísle našeho časopisu. Člá-
nek jsem tehdy psal někdy v  polovině měsíce února. Všichni 
víme, jak se od té doby změnila společenská situace v naší zemi 
i v celém světě. Tehdy jsme o pandemii koronaviru slyšeli jako 
o něčem velmi vzdáleném, co se nás nejspíš nebude nikdy kon-

krétně týkat. Již v polovině měsíce března však u nás byla vyhláše-
na přísná hygienická opatření včetně zrušení veřejných bohoslužeb. 

Velmi jsem se tehdy obával toho, že se tato opatření dotknou i opravy 
našeho kostela, že ji přibrzdí nebo dokonce zastaví. Naštěstí se to nestalo a rekonstrukce 
pokračovala bez větších omezení. Ukrajinští zaměstnanci stavební firmy nakonec domů 
neodjeli, a tak pracovníci, samozřejmě za zpřísněných hygienických opatření, pokračovali 
ve své práci.

Během března a dubna se dokončovala výmalba interiéru kostela a pozornost se přesu-
nula k vnějším omítkám. Začalo se severní stranou chrámu a pokračovalo se nejnáročnější 
částí, kterou je západní průčelí s oběma věžemi. Zvláště vztyčení lešení na hlavní jižní věži 
bylo ukázkou moderní techniky a skvělého řemeslného umění. 

Součástí pravidelných pátečních kontrolních dnů byla také kontrola kvality zhotovené 
omítky a dalších prací na věži. Musím říci, že vystoupat po lešení až k úplnému vrcholu 
věže byla zajímavá směs fyzické námahy a adrenalinu. Bylo to však zakončeno mimořádnou 
odměnou v podobě skvělého výhledu z nejvyššího patra lešení. Tento zážitek jsem si žádný 
pátek, kdy na věži bylo lešení a probíhal kontrolní den, nenechal ujít. 

Po dokončení omítek na věžích a nad hlavním vchodem zbývala ještě poslední část, a to 
jižní strana. V době, kdy tento článek píšu (7. srpna) se zde fasáda natírá a schází pouze ro-
zebrat lešení. V průčelí ještě zbývá dokončit vstupní portál, který je nyní v péči kameníků.

Až budete tento článek číst, z vnějšku kostela již určitě žádné lešení nebude. 
Pohled na kostel je, myslím, velmi pěkný a slyším samé pozitivní ohlasy. Firma dělá svou 

práci opravdu svědomitě a je za ní kvalitní a čisté dílo. Fasáda je z kvalitního materiálu 
a vrchní nátěr od firmy Keim je tou nejlepší nátěrovou hmotou, kterou si lze představit. 
(Je mimochodem také pěkně drahá a na kostele se jí použije mnoho hektolitrů v interiéru 
i exteriéru). Také práce kameníků je velmi kvalitní a opravené kamenné prvky se ve fasádě 
pěkně vyjímají. 

V interiéru se práce zaměřily především na podlahu presbytáře. Zjistilo se, že nerovnosti 
v podlaze jsou způsobeny tím, že se pod ní pohřbívalo. Po odkrytí několika kamenných de-
sek do kostela nastoupili archeologové a zjistili mnoho zajímavých skutečností, o kterých 
se zatím nic nevědělo. Především se zjistilo, že celý prostor presbytáře je jedno velké pohře-
biště. V hloubce cca 150 cm je jedna lidská kostra vedle druhé. Na několika místech dokonce 
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ve více vrstvách. Archeologům se rovněž podařil zají-
mavý objev základů kostela, který našemu současnému 
chrámu předcházel. Na podrobnější vyhodnocení jejich 
práce si ale budeme muset nějaký čas počkat.

Po zhodnocení situace v  presbytáři bylo nakonec 
rozhodnuto, že se celá podlaha rozebere a znovu sesklá-
dá, protože se v důsledku zmíněných hrobů na mnoha 
místech propadala. Navíc jsou nyní kamenné desky po-
loženy i na místě barokních lavic, kde původně nebyly. 
Celý presbytář má nyní celistvý povrch, a  protože na 
chybějící místa byl použit starý kámen, působí celý pro-
stor krásně jednotně.

V presbytáři ve své práci pokračují restaurátoři na 
obnově renesančních fresek. Vede je pan Tomáš Skoře-
pa, který před více než třiceti lety, tehdy jako začínající restaurátor, pracoval na freskách 
kostela svatých Petra a Pavla. V současné době tedy restauruje další prachatický kostel, nyní 
ale již jako velmi zkušený mistr svého řemesla.

Osobně mám velkou radost z restaurování starého kamenného sanktuáře (pastoforia), 
ve kterém se po staletí uchovávala Nejsvětější svátost dříve, než bylo její uchovávání pře-
sunuto do nového svatostánku na hlavním oltáři někdy v devatenáctém století. Bohatě 

zdobená kamenná schrána nyní září 
původními barvami, které byly kdy-
si přetřeny bílou barvou. Po rekon-
strukci kostela bych rád Nejsvětější 
svátost uchovával právě v  tomto 
sanktuáři.

Barokní lavice z  presbytáře kos-
tela byly převezeny do chrámu sva-
tých Petra a Pavla. Tím se zde uvolní 
prostor pro nové liturgické vybavení 
a také se obnoví starý gotický vchod 
mezi sakristií a  presbytářem, který 
byl zazděn a lavicemi zastavěn.

Bylo by možné psát dál a  dál 
o všech dalších opravách, ale o nich 
zase příště.

Moc bych vás všechny chtěl po-
prosit o modlitbu za zdárné dokon-
čení této náročné opravy, aby byl náš 
krásný chrám opravdu důstojným 
příbytkem Božím a  nám všem byl 
k radosti a duchovní posile.

P. Petr
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Svátost smíření

Úvod do problematiky manželství
Tři roky jsme se v této rubrice věnovali spíš otázkám obecného charakteru. Je čas přejít 

k tomu, kvůli čemu vznikla: k řešení manželských problémů ve světle učení církve. Mezi 
zpovědníky bývá nejednota ve výkladu zásad, které církev pro tuto oblast života stanoví; 
věřící pak nevědí, co platí, čím se mají řídit. Snadno mohou být uvedeni v omyl, který jejich 
nejistotu a s ní spojené výčitky svědomí ještě prohloubí, místo aby je z nich sňal.

Postavíme si před oči ideál křesťanského manželství a pokusíme se hledat cesty k němu, 
abychom se naučili co nejlépe řešit různé spletité situace a nacházet správná řešení krizí. 

Je třeba si hned na začátku uvědomit, že neexistuje zásada tak obecná, aby platila „padni 
komu padni“. Každý vztah je jiný a řešení, která platí pro jeden nelze bez rozlišení přenést 
na jiný. Církev hlasitě volá po individuálním přístupu, naposledy papež František v apo-
štolské exhortaci Amoris laetitia (Radost z lásky): „Vezmeme-li v úvahu nespočetnou různost 
konkrétních situací, je pochopitelné, že nelze (od církve) očekávat nové obecné normy kanonické 
povahy, aplikovatelné na všechny případy. Je pouze možné nově povzbudit k odpovědnému osob-
nímu a pastoračnímu rozlišování v jednotlivých případech, které by si mělo být vědomo toho, že 
důsledky nebo účinky jedné normy nemusejí být nutně vždycky stejné. Úkolem kněží je doprovázet 
dotyčné osoby na cestě rozlišování podle učení církve a směrnic biskupa. V tomto procesu bude 
prospěšné s pomocí rozjímání a pokání konat zpytování svědomí. Upřímná reflexe může posílit 
důvěru v Boží milosrdenství, které není nikomu upíráno.

Protože v samotném zákoně není odstupňování, nemůže toto rozlišování nikdy odhlížet od 
evangelních požadavků pravdy a lásky, jak je předkládá církev. Aby tomu tak bylo, musejí být 
při upřímném hledání Boží vůle a v touze dojít k dokonalejší odpovědi na ni zaručeny nezbytné 
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podmínky, jako je pokora, diskrétnost a láska k církvi a k jejímu učení. Tyto postoje jsou podstatné 
k tomu, aby se předešlo nebezpečí mylných informací, jako je představa, že každý kněz může hned 
udělit ,výjimku‘ nebo že existují osoby, které mohou obdržet výsady výměnou za protislužbu.“ 
(AL, čl. 300).

Problém je, že sami věřící žádají řešení „padni komu padni“, zejména ti, kteří mají pocit, 
že se jim nevyhovělo tak, jak si přáli, zatímco jiným ano. Pro detaily, které lze odhalit jen 
poctivým rozlišováním, nemají příliš pochopení. V mnoha farnostech kvůli tomu panuje 
napětí a vytvářejí se vzájemně na sebe nevražící skupiny. Kněz nesmí každému na potkání 
vyjevovat důvody, zveřejňovat důvěrné informace, a je jako zrnko mezi mlýnskými kameny. 
Všichni se proto musíme stále znovu učit pokoře, diskrétnosti, lásce k církvi a důvěře v její 
rozhodnutí. 

Příslušné normy – zvlášť v moderní době – nevytvářejí jen duchovní, kteří nemají s man-
želstvím osobní zkušenost (i když většina pochází z poctivě žijících křesťanských rodin 
a odmalička měli před očima dobrý příklad svých rodičů!), ale i pověření laici, muži i ženy, 
kteří manželským životem žijí léta a mají početné rodiny. 

Budeme postupovat podle církevních dokumentů z poslední doby. Nejdůležitější jsou:
1. Encyklika papeže Pia XI. o křesťanském manželství Casti connubii z 31. 12. 1930
2. Pastorální konstituce 2. vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě Gaudium et 

spes ze 7. 12. 1965, články 46-52 (včetně záznamů ze sněmovních rozprav) 
3. Encyklika papeže Pavla VI. o správném řádu předávání lidského života Humanae vitae 

z 25. 7. 1968
4. Apoštolská adhortace papeže Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném 

světě Familiaris consortio z 22. 11. 1981
5. Dopis papeže Jana Pavla II. rodinám z 2. 2. 1994 při příležitosti slavení Roku rodiny
6. Dokument Papežské rady pro rodinu Vademecum pro zpovědníky v některých otázkách 

manželské morálky z 12. 2. 1997
7. Sborník z kurzu pro kněze pořádaného komisí České biskupské konference pro pří-

pravu Velkého jubilea roku 2000 v lednu 1999 v Želivi, zejména referát našeho tehdejšího 
biskupa Antonína Lišky nazvaný Co říká a jak se využívá Vademecum pro zpovědníky.

8. Postsynodální apoštolská exhortace papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia 
z 19. 3. 2016

Celou problematiku v kostce shrnuje Katechismus katolické církve, vydaný 11. 10. 1992, 
v odstavcích 1061-1666, a Kodex kanonického práva z 25. 1. 1983 v kánonech 1055-1165.

Začněme textem manželského slibu. V něm je vyjádřen základní postoj, s kterým křesťan 
vstupuje do manželství: „Já, N., odevzdávám se tobě, N., a přijímám tě za manželku/manžela. 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno 
dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ Jaký je to rozdíl: ,odevzdávám se ti/
přijímám tě‘ od: ,beru si tě‘, které tak často slýcháme na konci mnoha romantických filmů 
i při nejrůznějších civilních obřadech! Je to pravý opak – ne já si něco přivlastňuji, ale já 
sám sebe, se vším, co mám, dávám tobě. Je to mnohem závaznější a je to také mnohem 
větší riziko. Ale je to božské – srv. např. Jan 5,19-23.

Přemýšlejme o tom a prověřme své postoje, zda i po létech tento ideál naplňujeme.
  P. Pavel Liška 
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Stalo se

slavnost nanebevzetí Panny marie
O víkendu 15. a 16. srpna 2020 bylo ve vlachobřez-

ském okruhu slouženo několik mší svatých ke cti Panny 
Marie Nanebevzaté včetně dvou poutních – v  kapličce 
v Čepřovicích – Koječíně (farnost Předslavice) a v kapličce 
ve Dvorech (farnost Lažiště). Níže jsou úryvky z homilie 
otce Šimona.

Přišli jsme dnes za svou matkou a ona nám říká: 
„Děti moje, mě si Bůh vyvolil, abych se stala matkou 
Jeho Syna. Uchránil mě od dědičného hříchu a  od 
všech jiných hříchů. Nikdy jsem nemusela bojovat 
s  hříchem. Ale nemyslete si, že byl proto můj život 
lehký. I já jsem musela svádět neustálý boj o své vítěz-
ství. Mou zbraní byla víra, láska a poslušnost. Nebeský 
Otec mě vedl čím dál těžší a neschůdnější cestou, až 
pod kříž svého Syna. Tak, jako vy putujete k Bohu, i já 
jsem putovala. Jen s tím rozdílem, že nikdo nemiloval 
Boha tak velkou láskou jako já. Vždy, když mě Bůh 
zavolal, podrobila jsem se mu s poslušnou vírou. Pod 
křížem mě můj Syn učinil matkou vás všech. Teď jsem 
se svým Synem v nebi a jsem šťastná. Ale i u něho mys- 
lím stále na vás. Vaše bolesti prožívám právě tak, jako 
jsem prožívala bolesti svého Syna na zemi. Prosím stá-

le svého Syna a prosím i jeho Otce, aby vám pomáhali. Aby vám pomohli dostat se ke mně 
do nebe. To je mým největším přáním.“

Nechme se ovlivnit vyprávěním Panny Marie a chtějme se změnit. Dejme si předsevze-
tí, že nebudeme šířit nenávist, 
nepokoj a  hněv. Že nebudeme 
pomlouvat a znepříjemňovat ji-
ným život. Že budeme v rodině 
šířit víc trpělivosti a lásky. Že se 
budeme více starat o svou víru. 
Že budeme moudřeji a lépe žít. 
Že se naučíme přijmout svůj ži-
vot podobně, jako je to napsá-
no v jedné americké nemocnici 
na bronzové desce: Bože, prosil 
jsem Tě o sílu, abych měl úspěch 
v  práci, ale Tys mi dal slabost, 
abych se naučil být pokorný. 
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Prosil jsem Tě o zdraví, abych mohl udělat vel-
ké věci, ale Tys mi dal nemoc, abych dokázal 
ještě víc. Prosil jsem Tě o bohatství, abych byl 
šťastný, ale Tys mi dal chudobu, abych se mohl 
stát moudrým. Nedals mi nic z toho, o co jsem 
Tě prosil, ale dal jsi mi víc: poznání, co má 
v životě pravou cenu. Díky této nemoci jsem 
zmoudřel a zbohatl. Děkuji Ti za to, Pane.

Naše Matka nás chce povzbudit i následu-
jícím příkladem: Jeden misionář v Africe ces-
toval vlakem. Modlil se breviář a měl v něm 
barevný obrázek Panny Marie. Vedle něj seděl 
domorodec a  díval se na obrázek. Po chvíli 
misionáře přerušil a zeptal se ho: „Kdo to je 
na obrázku? To je tvoje sestra? Nebo snou-
benka?“ „Ne“, odpověděl misionář, „je to moje 
matka.“ Domorodec se ještě jednou podíval na 
obrázek, potom na misionáře a řekl: „Ale ty se 
jí vůbec nepodobáš!“ Když domorodec vystou-
pil na nejbližší zastávce, začal misionář rozjí-
mat, proč se nepodobá Panně Marii. Zpytoval 
svědomí: Moje oči – mají v sobě něco z dobrých očí Marie? Moje srdce – má něco z citlivého 
srdce Marie? Moje ruce – dokáží se namáhat pro jiné? Dokáži pracovat tiše, bez čekání díků? 
Jak působím mezi lidmi? Mám v sobě něco z Mariina chování? Každá matka má radost, 
když se jí její děti podobají. Udělejme tuto radost i naší nebeské Matce Marii.

St. Vitoňová

vikariátka
Letošní výjezdní setkání prachatického vikariátu 

se konalo v Praze. Na pozvání sester boromejek byla 
v kostele sv. Karla Boromejského slavena mše svatá, 
následovalo občerstvení v klášteře, oběd a prohlíd-
ka areálu kláštera. Poté jsme sestoupili ke Karlovu 
mostu a absolvovali plavbu lodí s výkladem.

Následně jsme se setkali u  Mariánského slou-
pu na Staroměstském náměstí, pomodlili jsme se 
a  navštívili jsme několik významných pražských 
kostelů.

Děkujeme Pánu Bohu za veškerá dobrodiní včet-
ně nádherného počasí a sestrám boromejkám za or-
ganizaci výjezdního setkání a za pohostinnost.

St. Vitoňová
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Slovo kaplana

V prachatických farnostech se s námi v červ-
nu rozloučil P. Rafal Kaca. Přejeme mu v novém 
působišti ve velešínských farnostech Boží prová-
zení a děkujeme za celý společný rok i jeho slovo 
na rozloučenou:

„už nejste služebníci, ale přátelé“ 
– v  tomto slovu je obsažen celý program 
kněžského života. Co je opravdové přátel-
ství? Přátelství je společenstvím myslí a vůlí. 
Pán nám říká se stejnou naléhavostí totéž: 
„Znám svoje ovce, a  moje ovce znají mne“ 
(srov. Jan 10,14). Pastýř zná své ovce jmé-
nem (srov. Jan 10,3). On zná moje jméno. 
Nejsem nějakou anonymní bytostí v  ne-
konečném vesmíru. Zná mě zcela osobně. 
A znám já Jeho? 

Přátelství, které mi dává, může jedině 
znamenat, že se také já snažím poznávat stále lépe Jeho; že já v Písmu, ve svátostech, na 
setkání v modlitbě, ve společenství svatých, v lidech, které potkávám a které mi On posílá, 
se snažím stále více poznávat Jeho samého. Přátelství není jenom poznání, ale především 
chtění. Znamená, že má vůle roste v přitakávání té Jeho, neboť Jeho vůle pro mne není 
nějakou vnější či cizí vůlí, které se chtě nechtě podrobuji anebo nepodrobuji. Nikoli, v přá-
telství se moje rostoucí vůle sjednocuje s Jeho vůlí. Jeho vůle se stává mojí vůlí a právě tak 
se doopravdy stávám sebou samým. 

Ježíšova slova o přátelství byla pronesena v kontextu podobenství o vinném kmeni. Pán 
spojuje obraz vinného kmene s posláním učedníků přinášet plody: „Určil jsem vás k tomu, 
abyste přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý“ (Jan 15,16). První úkol daný učedníkům 
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– přátelům – bylo vydat se na cestu, vyjít ze sebe samých a jít vstříc druhým. Můžeme tady 
vnímat také slova, jimiž Vzkříšený oslovil učedníky a kterými svatý Matouš končí své evan-
gelium: „Jděte a učte všechny národy...“ (srov. Mt 28, 19). Pán nás povzbuzuje, abychom 
překračovali hranice prostředí, ve kterém žijeme, a  nesli evangelium do světa druhých, 
aby proniklo všechno a svět se tak otevřel Božímu království. Zjevně to připomíná, že sám 
Bůh vyšel ze sebe, opustil svou slávu, aby nás hledal a přinesl nám světlo a lásku. Chceme 
následovat Boha, který se vydává na cestu, a přemáhat lenost, s níž setrváváme na jednom 
místě a lneme k sobě samým, aby mohl vstoupit do světa On.

lenost jsem přemohl a vydal jsem se na cestu do česka. 
10 měsíců mezi vámi bylo pro mě Božím požehnáním, ča-

sem výuky jazyka i kultury. Byl to čas na modlitbu i na učení. 
To byl Boží čas.   

Drazí přátelé,
děkuji za modlitbu a trpělivost
děkuji za každé dobré slovo 
děkuji za společenství 
děkuji za všecko, co jsem od vás dostal. 
Za všechno, co bylo z mé strany špatné nebo zlé, se omlou-

vám a taky prosím o další modlitbu. 
Pane, pomoz, abych Tě stále lépe poznával! Pomoz mi 

být stále více zajedno s Tvou vůlí! Pomoz mi žít můj život 
nikoli pro mne samého, ale žít jej společně s  Tebou pro 
druhé! Pomoz mi stávat se stále více Tvým přítelem!

Rafael 
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Přivítání

vítáme nového kaplana 
v Prachaticích

V  půli letošního července nastoupil své na nové 
místo v  prachatických farnostech jáhen Jan Roth-
schedl. Brzy mu bude 37 let a blíže se nám představí 
postupně svým působením farního vikáře – kaplana 
a také rozhovorem v příštím čísle našeho časopisu po 
jeho kněžském svěcení 5. 9. t. r.

Vyrůstal ve vodňanské farnosti, kde v části Újezd 
žije jeho maminka a mladší bratr s rodinou. Studoval 
v Písku na Střední průmyslové škole elektrotechnické 
obor telekomunikace.

V r. 2003 se rozhodl pro kněžství, potřebnou for-
maci a studium teologie začal v Teologickém konviktu 
v Olomouci a pokračoval v Arcibiskupském semináři 
a na KTF UK v Praze. Po 2 letech fakultu studoval jako 
laik a zakončil bez závěrečného titulu v r. 2013. Pak 
pracoval 2 roky jako přidavač na stavbě.

V roce 2015 byl opět přijat do kněžské formace. 
Od podzimu sloužil jako kostelník u českobudějovické katedrály a zároveň pracoval na titu-
lu Mgr. na TF JČU. Jáhnem je od loňského července, už 2 roky předtím působil ve farnosti 
Č. Krumlov při dokončování svých teologických studií.

Těšíme se na jeho první kněžskou službu a přejeme mu v ní dostatek potřebných Božích 
darů a milostí. MaM
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Life update

Hirošima a nagasaki
Ve dnech šestého a devátého srpna si celý svět připomněl smutné výročí 75 let od svrže-

ní atomové bomby na města Hirošima a Nagasaki. Tato zrůdná, v historii ojedinělá událost 
vzbuzuje stále i dnes emoce. Člověk by na základě nějakého pokroku lidstva očekával, že 
tato událost svět natolik vyděsila, že se z ní poučilo a provedlo od té doby mnohá opatření, 
aby již atomové zbraně neexistovaly a žádná země jimi nedisponovala. Bohužel opak je 
pravdou, lidstvo se opět nepoučilo. Touha po moci a ovládnutí druhých je v lidech neustále 
zakořeněna a žádný technologický pokrok ji nezměnil. Jak já dlouhodobě říkám, technolo-
gický pokrok nevede k pokroku duševnímu, právě naopak k degradaci myšlení.

Při příležitosti letošního výročí se k jaderným zbraním vyjádřil i papež František: „Nikdy 
nebylo jasnější, že rozkvět míru vyžaduje, aby všichni lidé odložili válečné zbraně, jmenovitě ty 
nejmocnější a nejvíce zkázonosné, totiž jaderné. Opakuji, co jsem prohlásil loni v Hirošimě: Po-
užití atomové energie k válečným cílům je amorální stejně jako je nemorální vlastnění jaderných 
zbraní!“

V souvislosti s výročím této události mě velmi zaujal článek na stránkách radiovaticana.
cz o tzv. světci z Urakami, Takašim Pavlovi Nagai, který přežil bombardování Nagasaki a je 
autorem známé knihy Zvony Nagasaki. Tento lékař, radiolog, krátce po výbuchu atomové 
bomby okamžitě nastupuje pomáhat a zachraňovat druhé, aniž by v tu chvíli myslel na 
vlastní manželku. Tu našel až po několika dnech, když se vrátil domů. Našel jen spálené 
ostatky, které vložil do ohořelého vědra. Přes svůj zdravotní stav, kdy v té době již trpěl 
leukémií z ozáření při práci radiologa, pomáhal nadále neustále všem raněným.

Takaši Nagai při zádušní mši za oběti atomové bomby uvedl, že bomba původně namíře-
ná na muniční továrnu byla větrem stržena na katolickou katedrálu v Urakami, kde zemřelo 
v tu chvíli 8000 katolíků. Sám spatřoval v této události záměr Prozřetelnosti, kdy byl za-
sažen jediný katolický okrsek v celém Japonsku jako 
„zápalná oběť na usmíření za zločiny, jež lidstvo spáchalo 
v této světové válce. (…) Za to, aby skončily všechny ty 
hrůzy a ještě jednou rozkvetl mír, za toto velké vykoupení 
není nikdy dost lítosti.“

Závěr života prožíval Takaši Nagai v  modlitbě, 
upoután na lůžko. Tehdy dostal i poselství a růženec 
od papeže Pia XII., který svíral v rukou celé dva roky 
až do své smrti v roce 1951. Jeho epitaf je zároveň 
jeho životním svědectvím: „Jsme jenom služebníci. 
Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“ (Lk 17,10)

Kéž svědectví lidí, kteří přežili tuto hrůznou udá-
lost před 75 lety, je navždy varováním k takovýmto 
činům v budoucnu a jaderné zbraně jsou navždy za-
vrženy.

Petr Šrámek, zdroj + foto: radiovaticana.cz



16

Duchovní zamyšlení nad obrazy z Bible

Člověk se může nechat unést nejkrásnějšími malbami dějin. Může se naučit číst obrazy (me-
ditace) a rozumět jim pomocí zvýrazněných detailů. Navíc můžeme přemýšlet nad obrazy s pře-
sahem do našeho každodenního života a čerpat povzbuzení.

Povolání celníka sv. matouše

Obraz namaloval italský malíř Michelangelo Merisi da Caravaggio. Je to jeho nejslavněj-
ší obraz a je umístěn v Římě v kostele „San Luigi dei Francesi“, který byl postaven r. 1589.

Několik bodů k zamyšlení:
zobrazovaná scéna se chce vymanit mimo historický čas a otvírá tak drama, které 

je popisováno v evangeliu, do přítomnosti.
Kristova napřažená ruka se nachází pod „oknem“, které odděluje obě skupiny postav 

(celníky a na druhé straně Ježíš s Petrem). Okno odděluje božské od lidského. Toto gesto 
Božího Syna je otevřením smlouvy mezi Bohem a člověkem realizované v daru milosti.

Nad napřaženou Kristovou rukou se nachází okno ve tvaru kříže, zvěstující Kristovu 
smrt a vzkříšení i odpuštění hříchů. Naše víra vychází z kříže. Když meditujeme pod kří-
žem, Duch svatý nás vede k víře, k tajemství Boha. Proč Kristus vykřiknul, že nezakouší 
Otce? Říká – proč jsi mne opustil? Až dosud jsem tě viděl a teď ne! Ale Ježíš jde stále do-
předu a vidíme nakonec jak roste ve víře (do Tvých rukou odevzdávám svého Ducha). víru 
v plnosti se učíme z kříže. 

Když na obrázku vidíme Petra, 
nabízí se následující úvaha. Petr 
nechtěl být ukřižován jako Ježíš, 
ale chtěl být hlavou dolů. Říká – 
já nejsem hoden být ukřižován 
jako Ježíš. Neboli co říká Petr? 
Nedívejte se na mou tvář, ale na 
mé nohy, které byly obmyty a po-
líbeny mým Spasitelem.

Kristus sám vystupuje ze stínu 
a  je přítomný jako světlo, které 
naplňuje prostor a  osvětluje pří-
tomné postavy. My potřebujeme 
také světlo i  proto, že Satan se 
snaží mást naši mysl. Tváře po-
stav kolem Matouše zobrazují 
různé reakce na Ježíšovu přítom-
nost – nezájem, nebo i pozornost, 
údiv.
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Matouš sám ještě jednou rukou počítá na stole peníze, ale druhou už ukazuje na sebe. 
Ještě nepovstal od stolu. Celou scénu tak prostupuje okamžik milosti. Kristus očekává 
Matoušovu odpověď, zda bude chtít opustit své peníze a následovat ho. Nohy Matouše 
a jeho společníků schované pod stolem jsou holé, nahé, na znamení jejich vnitřní chudoby 
a prázdnoty, kterou nemohou naplnit žádné peníze ani majetek. 

Navíc je obraz dynamický – pokud bychom se dostali zvětšením obrazu na nohy Ježí-
šovy. On má v situaci povolání Matouše již nohy otočené k východu z celnice. Naše víra je 
také dynamická při následování Krista. Koneckonců i v nebi bude dynamismus.

Bohatý oblek matouše ve srovnání s  chudým oblečení ježíše ukazuje, jakou 
cestu obrácení bude muset celník projít.

Postava apoštola Petra je situována mezi Matouše a Krista. On je osobou, na které Ježíš 
zakládá církev. Spolu s Kristem na celníka ukazuje zároveň i Petr, vždyť povolání následovat 
Ježíše je zároveň povolání do společenství církve.

PB
(Zdroj – podle knížky Gerard Denizeau „Bible v obrazech světových malířů“)

I  v  novém školním roce 
přijměte pozvání k  pravidel-
ným setkáním s modlitbou 
růžence (Misijní růže) v kláš-
teře v Prachaticích (Neuman- 
neu) každou druhou středu 
v měsíci od 17.00 hod.

Zveme ke společné mod-
litbě i  členy živého růžence. 
První poprázdninové setkání 
ve středu 9. září 2020.

-lh-
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Stojí za přečtení

John Charles Ryle
Povinnosti rodičů

Psychologizujících knih o  výchově dětí bylo napsáno 
spoustu. Málo z nich však ukazuje na biblické principy vý-
chovy tak, jako je tomu u této knihy. Ačkoliv ji její autor, 
biskup anglikánské církve, napsal před více než 130 lety, její 
obsah je ohromně působivý a nadčasový zároveň. Přitom 
se J. C. Ryle nedopouští ničeho, co bychom mohli nazvat 
instantními radami ve výchově.

Útlá, ani ne stostránková kniha, se vyznačuje moudrým 
jazykem, stejně tak jako srozumitelným stylem, přístup-
ným svému čtenáři. Dává praktické rady všem křesťan-
ským rodičům v  tom, jak vychovávat své děti v  lásce, ve 
víře v Krista, bázni před Bohem i kázni a napomenutích našeho Pána. 

Jakýmsi východiskem knihy je biblické vědomí toho, že se děti nerodí od přirozenosti 
jako dobré, nýbrž se sklonem k hříchu, na nějž je nutné pamatovat, a proto je zapotřebí 
usměrňovat jejich kroky, aby nesešly z cesty, po níž by měly kráčet. Autor vybízí k tomu, 
aby spása duší vlastních dětí byla pro rodiče jejich hlavním cílem, o nějž mají usilovat. Dále 
vede čtenáře k tomu, aby dětem dali poznat Bibli, děti byly vedeny k jejímu čtení a jejich 
mysl byla prosycena slovy Písma v naději, že se mohou v dobách soužení a protivenství 
opřít o zaslíbení a pravdy v něm ukryté. Podobně je tomu i u pěstování zvyku modlit se, 
v němž mají jít rodiče příkladem. Být dobrým vzorem v řeči i chování je ostatně téma, které 
se v knize objevuje na více místech.

Autor by zajisté přišel do sporu s dnešními volnomyšlenkáři a zastánci tzv. ne-výcho-
vy, když píše o  poslušnosti dětí, která pramení z  dostatečného a  přiměřeného kárání, 
a o schopnosti rodičů své děti napomínat, káznit i trestat. Ne nadarmo bychom o tomto 
tématu našli mnohé ve starozákonní knize Přísloví. Současně však autor neopomíjí ani 
nezbytnou dávku vytrvalosti, soucitu a laskavosti, kterou rodiče při výchově svých ratolestí 
nevyhnutelně potřebují. Předkládané principy jasně ukazují, jak děti skutečně milovat, aniž 
bychom je rozmazlovali a nechali je napospas sobě samotným. 

V krátkých kapitolách, jež jsou navíc doplněny milými a přiléhavými kresbami, spisova-
tel odkazuje na verše z Písma svatého. V této souvislosti poukazuje na výchovu z pohledu 
Bible a na starozákonní postavy, jež nám mohou být příkladem nebo vést čtenáře k po-
naučení se z jejich chyb. Moudré životní i biblické pravdy, kterými je kniha prodchnuta, 
jsou psány opravdovým pastýřským srdcem, které promlouvá a klade rodičům na svědomí 
patřičnou zodpovědnost i výsadu, kterou ve výchově dětí mají.

Kniha, o níž je řeč, jistě nadchne i současného čtenáře, který nebude moci jinak, než se 
k ní opět navracet a v konečném důsledku také usilovat o její aplikaci v životě své rodiny. 

Jan Kaňka
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Stalo se

noc kostelů ve strunkovicích
Noc, která umožňuje otevřít chrám pro všechny, 

kteří chtějí vstoupit, poznat či vzdát díky za všechny, 
kteří se po celou dobu od výstavby kostela až po sou-
časnost o tento chrám starají, shromažďují se a mod-
lí se spolu s knězem k Bohu. Tuto „noc“ 12. června 
jsme začali společnou prohlídkou našeho kostela sv. 
Dominika, který je svým zasvěcením jediný v Česku. 
Měli jsme letos výborné průvodce – stavební a histo-
rické záležitosti si vzal na starost vikariátní stavební 
technik Ing. Václav Kozler, kterého skvěle doplňoval 
v  duchovních záležitostech s  vtipem a  nadhledem 
kaplan P. Rafael Kaca. Po prohlídce všech zákoutí kos-
tela jsme se společně pomodlili za celou naši farnost. 
Toto příjemné setkání bylo díky vstřícné spolupráci 
pohlazením na duši pro všechny zúčastněné, ať věřící 
či hledající. Bylo pro nás obohacující, že letos poprvé 
se této akce v  našem kostele zúčastnil a  podílel na 
přípravě kněz. Díky P. Rafaelovi za jeho ochotu a přítomnost v našem malém společenství.

B. Podlešáková, foto: Darina Hodinová

Šumavské tradiční poutě nicov, Branišov
Za hezkého slunečného dne 4. července se konala v malé šumavské 

obci Nicov tradiční Svatoprokopská pouť s česko – německou mší svatou, 
kterou celebroval P. Jaromír Stehlík. Historický kostel byl naplněn věřící-
mi ze samotného Nicova, okolí i od našich sousedů z Německa. Tento den 
byly požehnány dva svaté obrazy, které jsou umístěny v kamenné kapličce 
nad Nicovem u Královského kamene. 

V  neděli 26. 7. za 
nepříliš pěkného po-
časí, kdy padal drobný 
déšť, se konala tradiční 

Anenská pouť v malé obci Branišov ne-
daleko Zdíkova. Mše svatá byla slavena 
v malé, ale hezké kapličce uprostřed ná-
vsi, vedl ji P. Vavřinec Skýpala. Pěvecký 
sbor pod vedením paní Mrázkové zazpí-
val několik krásných písní.

Po mši následovala pravá šumavská 
pouť s  občerstvením, hudbou a  hlavně 
skvělou náladou. MH
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Poutě
V sobotu 18. července se ve vlachobřezském okruhu konaly 2 poutě:
k Panně Marii Karmelské na Dobrou Vodu (farnost Záblatí) a poutní mše sv. se slavila 
v kostele Rozeslání dvanácti apoštolů v Dubu.

Foto St. Vitoňová, Člověk a víra

Ve Strunkovicích nad Blanicí se konala jedna z dalších poutí ke cti sv. Dominika.

Pouť u Stožecké kaple k Panně Marii Nanebevzaté 16. 8. 2020 s žehnáním květů.
Foto L. Hanžlová
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od svatého jakuba ke svaté anně
Prachatická farnost se v sobotu 25. červen-

ce již počtvrté vypravila na pěší pouť od farní-
ho kostela sv. Jakuba v Prachaticích ke kostelu 
sv. Anny na Libínském Sedle. Účast na pouti 
byla mezinárodní a  třísetmetrové převýšení 
bravurně zvládly i  malé děti. Pan farář Petr 
Plášil domluvil s Pánem Bohem pěkné počasí. 
Cestou nepršelo a pár kapek spadlo jen při mši 
svaté. Během následného agapé už zase svítilo 
sluníčko a mohli jsme zakončit pouť v příjem-
ném společenství.

„Přišli jsme poděkovat svaté Anně za šťastný porod a za Aničku,“ říká jedna poutnice. 
„Před dvěma lety jsme tu byli na pouti a rozhodli jsme se, že dáme miminku, které se 

mělo narodit, jméno Anna. Prosili jsme svatou Annu o přímluvu i za celou naši rodinu. 
Porod Aničky byl velmi těžký, ale s Boží pomocí všechno dobře dopadlo. Svatá Anna je 

skutečně velká přímluvkyně a ochránkyně rodiček a matek.“ P. Petr Plášil a St. Vitoňová  
Foto St. Vitoňová, další fotky na webu Člověk a víra

Farní táborák
Začátek prázdnin, sluníčko krásně hřálo 

a my jsme se konečně mohli po dlouhé době 
setkat u táboráku. Všichni jsme se na toto se-
tkání těšili. Přišli farníci nejen ze Zdíkova, ale 
i z farnosti Zdíkovec. Opékali jsme buřty, za-
voněl i pečený chléb a rohlík většinou do tma-
va opečený. O kulturu se postaral Míra Jaček 
se svou heligonkou, se zpěvem mu pomohla 
zpěvačka Marcela Babíčková. Docela jsme si to 
všichni užili. Snad se ve zdraví znovu setkáme 
po prázdninách. MH

výstava 
Za nepříliš pěkného počasí se dne 4. 8. konala v soukromí 

v Hluboké nad Vltavou vernisáž lidové výtvarnice paní Jany 
Pulcové, maminky P. Michala Pulce. Já jsem ji nazvala „Když 
kukuřičné šustí zašustí“. Její tvorba je úžasná, ale také ná-
ročná. K zhlédnutí jsou zde biblické výjevy, betlémy od velkých 
postaviček až po miniaturky uzavřené třeba v oříšku. Tento den 
se sešlo poměrně dost přátel a příznivců jejího umění. Ani déšť 
nepokazil dobrou náladu. Vernisáž byla úspěšná. Až pojedete 
na Hlubokou, nezapomeňte se zajít podívat na tuto jedinečnou 
výstavu. Vše najdete na adrese Jana Pulcová, Masarykova 67.
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letní tábory
Na Prachaticku se letos v  omezené míře 

konaly dva křesťanské tábory:
Lhenice – farní příměstský tábor „Záha-

da starého deníku“ pod vedením katechetky 
Markéty Grillové. V  rámci výletu táborníci 
navštívili místo po zaniklé obci Maloniny – 
viz foto.

Hlásná Lhota – již tradiční tábor „Lásky 
hrad“ pod vedením manželů Turkových.

řetěz naděje pro anežku 
Charitativní projekt s tímto názvem při-

pravilo město Volary ve spolupráci se spolkem 
Hope 4 you z Hluboké nad Vltavou na letošní 
Velikonoce. Bohužel přestože byl po technické 
i organizační stránce kompletně zajištěn Kul-
turně informačním centrem Volary, vzhledem 
k epidemii se nemohl uskutečnit v plánované 
podobě. Dobrovolníci okolo volarského DDM 

šijící roušky přišli s nápadem uspořádat tedy sbírku mezi příjemci bezplatně rozdávaných 
roušek. Podařilo se vybrat téměř 30 tisíc Kč, stejnou částkou pak přispěla firma Astrid Vo-
lary. Jako obdarovaný byla vybrána hendikepovaná šestnáctiletá Anežka z Volar a finanční 
obnos je určen na vybavení bytu a předměty a prostředky denní potřeby. 

Po sbírce nazvané Advent pro Lenoru je to již druhý charitativní projekt během jednoho 
roku a věříme, že nikoli poslední. Jaroslav Pulkrábek

magdalena
Svatá Magdaléna, staré poutní místo u Zbytin známé již z počátku 14. stol., se v neděli 

26. 7. opět stalo dějištěm setkání českých a německých poutníků. Místostarostka Volar 
Jana Bártová předala zástupcům ro-
dáků dar z dílny Fotoateliéru Seidel 
z Českého Krumlova.  jp
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa

Druhým rokem pokračujeme v autorské četbě z knihy, volně navazující na tříletý cyklus P. Liš-
ky Putování se sv. Jakubem, který v našem časopise vycházel v letech 2009 – 12. Rozhovor s au-
torem této knihy vyšel v květnovém č. 9 r. 2014. Elektronickou verzi všech starších čísel časopisu 
JP najdete ke stažení na http://casopis.farnostprachatice.cz/pdf.

Kapitola iv. – zázraky se občas stávají
(2. část)

Ve vesnici Malegoude jsem se zastavil u malebného kostelíka a stále marně hledal ob-
chod. Hlad jsem sice už neměl, ale myšlenka na to, že brzy přijde, mi moc klidu nedodávala.

Vystoupal jsem do kopců za vsí a bylo asi kolem jedné hodiny, když jsem procházel ko-
lem směrovky na Larche. Zarazil jsem se a sundal si batoh. Vyndal jsem knížečku s noclehy 
a hledal jméno uvnitř. Bylo tam. A tak jsem sešel z Cesty a vydal se směrem, kam cedule 
ukazovala. Byla neděle a od rána jsem měl v nohách více než 25 kilometrů, a tak jsem si 
mohl dovolit zabalit to dříve. Navíc jsem byl unavený jako kotě.

Došel jsem k několika domům uprostřed lesů. První vypadal jako penzion, a proto jsem 
se tam vydal. Narazil jsem na statného černocha a dal se s ním do řeči. Později se k nám 
připojila sympatická žena, která uměla anglicky lépe než on. Ta mne pak odvedla za dům 
ke dvěma chlapcům středoškolského věku sbírajícím v trávě ořechy. 

Vyrozuměl jsem, že místo pro poutníky se mimo letní období pronajímá a oni že tu 
teď v něm bydlí. Věděla ale o jednom starém páru nedaleko, který sice nebyl v mé knížce, 
ale noclehy také poskytuje. Skočila jim tedy zatelefonovat a za moment už dávala klukům 
pokyny v jazyce, kterému jsem nerozuměl. Byla to holandština.

Kluci vzali kola a po rozloučení s ženou mne vedli skrz řídce obydlené území. Dal jsem 
se s nimi do řeči, a tak jsem zjistil, že jsou to Belgičané. Před několika měsíci se společně 
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s mámou přistěhovali. Další týden skládali jazykové zkoušky z angličtiny na místní škole, 
a tak jim naše konverzace přišla vhod, stejně jako mně. Asi za půl hodiny jsme prošli kolem 
statku, kde podle kluků bydlela místní zaříkávačka koní, ta, co léčila zbídačená a trauma-
tizovaná zvířata. Pak už jsme byli v cíli.

Žena, která nás uvítala, mluvila pomalu, ale skvěle anglicky. Mohlo jí být kolem osm-
desáti a  jejímu manželovi také tak. Přesto byli oba velice vitální. Jen jsem se rozloučil 
s kluky, už mne žena zahrnovala otázkami. Její muž se mi hned od prvního momentu zdál 
zvláštní. Žena mi řekla, že manžel má Alzheimerovu chorobu. Každou čtvrt hodinu se mu 
restartoval mozek a on všechno zapomněl. Kdysi prý byl slavný a vážený vědec, ale ve stáří 
si to vybralo svou daň. A tak mne každou chvíli zdravil a podával mi ruku. Pořád se udiveně 
otáčel k manželce a ta mu trpělivě francouzsky vysvětlovala, kdo jsem a co tam dělám. Bylo 
to tragicky komediální.

Dal jsem si sprchu a dostal královský oběd. Hostitelka mě vrávoravě obsluhovala, a když 
jsem řekl, že jí pomůžu, řekla, že nechce. Před několika měsíci si prý zlomila nohu a doktor 
jí řekl, že jestli nebude chodit a trénovat ji, tak už nemusí chodit nikdy.

Po obědě jsem si sedl na verandu domu a díval se do rozlehlého kraje kolem. Psal jsem 
si deník a po očku pozoroval pár vedle mne. Četli a překládali nějakou německou knihu. 
Co pět minut dělala žena rekapitulaci děje a vysvětlovala, o co tam šlo. Později jsem se 
dozvěděl, že se německy naučila nedávno, kvůli svému muži, aby tu řeč nezapomněl. Tři 
hodiny denně tak sedávala a za pomoci slovníku se spolu prokousávali tlustými knihami.

Po siestě jsem se nabídl, že posekám zahradu. Chaloupka byla uprostřed lesa, takže 
jsem s tím ani tolik práce neměl. Pak jsem se znovu posadil na verandu a poslouchal hos-
titelčino povídání. Vyprávěla mi o své rodině. Měla pět synů, pětadvacet vnoučat a čtrnáct 
pravnoučat. Vyprávěla o kopcích kolem, po kterých dříve s manželem chodívali, kdežto ona 
teď nemůže chodit a on se ztratí, jak se ocitne pár metrů od domova. Vyprávěla mi o lidech 
kolem a místních zvycích. Nakonec jsem ji poprosil o několik francouzských frází a slov, 
abych nebyl tak bezradný a závislý na angličtině.

V jejím vyprávění bylo cítit stesk a smutek, zároveň ale i nesmírná síla a radost ze života. 
V tom chátrajícím těle stále sídlilo to samé děvče, které se kdysi bláznivě zamilovalo do 
mladého studenta chemie, a spolu se rozhodli zůstat v nádherných francouzských horách. 
A po tolika letech, přes všechny strasti života, se na tom nic nezměnilo.

Když se setmělo, zeptal jsem se ženy na další nocleh v La Carlaret, kde jsem chtěl násle-
dujícího dne přespat. Nejen že znala to místo, ale zvedla telefon a zavolala tam, že dorazím. 
Pak se ke mně otočila a řekla, že tam nebudu sám, protože tam mají dorazit i další poutníci. 
Rozloučil jsem se s ní, protože ráno jsem chtěl vyrazit brzy a ona prý spí dlouho. Nemám 
se ale bát, její manžel se o mě ráno postará. S tím jsme se vydali na kutě.

K ránu jsem nemohl dospat. Pro mou hlavu bylo deset hodin hodně, i když mé tělo by 
potřebovalo víc. Měl jsem natažená lýtka a ztěžka jsem se rozcházel. V kuchyni jsem narazil 
na pana domácího. Nabídl mi velkou snídani a bylo to tak po skvělé několikachodové večeři 
už třetí jídlo, které jsem u nich jedl. Zabalil jsem si a chystal se k odchodu, předtím jsem 
ale vyřídil donativo.

Tento termín se používá pro dar poutníků. Je to blíže neurčená částka, člověk prostě 
zaplatí podle toho, jak se mu tam líbilo, nebo podle toho, kolik mu jeho finanční situace do-
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voluje. Něco dát ale musí. Podle toho, co jsem dosud slyšel, se většinou dávalo kolem deseti 
euro. V ten den jsem se s tímto zvykem setkal poprvé, ale rozhodně ne naposled. A nebyl 
bych o něm věděl, kdybych si vysvětlení, sice ve francouzštině, nepřečetl v knížce kontaktů.

Během snídaně se hostitel sedmkrát dotázal, jestli mám vše, a pak se se mnou třikrát 
obřadně rozloučil. Vydal jsem se do tmy a prošel kolem cedule u vstupu do domu „La Pen-
tayole“, neboli U pěti synů. Asi po kilometru chůze jsem zjistil, že jsem si zapomněl na 
verandě hůl, a tak jsem se musel vracet. Možná byla ta zapomnětlivost nakažlivá. Připlížil 
jsem se zpět k domu a odešel tak, aby mne pan domácí neviděl. Nechtěl jsem mu způsobo-
vat další zmatek. Myslím, že by ani nevěděl, kdo jsem. 

Sestupoval jsem do údolí a město Mirepoix mě už z dálky několika kilometrů vítalo 
svými světly. Město nabité lidmi v době velkého výročního trhu. Město plné nádherných 
podloubí a městských domů. To ale nebylo to, co mě vzrušovalo nejvíce. Ten den jsem měl 
potkat první poutníky. Poutníky směřující stejně jako já k hrobu sv. Jakuba.

Ondřej Pulkrábek

medaile sv. auraciána
V  den svátku sv. Auraciána, ochránce Českých Budějovic, byly v  katedrále předány 

biskupem Vlastimilem medaile osobnostem, které se zasloužily o šíření křesťanské víry 
a přispěly k rozvoji diecéze. Pro náš vikariát o to radostnější událost, protože ze čtyřech 
oceněných jsou dva z našeho prachatického vikariátu – pan Jan Sládek z farnosti Netolice 
a pan Stanislav Schneedorf z farnosti Volary. Za redakci též upřímně blahopřejeme!

Sv. Auracián dle tradice mladý římský voják žijící v době pronásledování církve, který prolil 
krev za víru v Krista a byl pohřben v Kallistových katakombách, patří mezi autentické svědky 
křesťanské víry. Jeho ostatky byly v polovině 17. století vyzdviženy v římských katakombách 
a převezeny do Českých Budějovic. -lh-

Foto Hynek Hladík
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Na návštěvě u

emílie Hrochové
Pochází z Prachatic, osm let žila v Příbrami, kde pracovala v kantýně uranových dolů. 
Pak i ze zdravotních důvodů se vrátila s rodinou do Prachatic, kde pracovala ve výrobně potravin, 
pak jako prodavačka. 
Baví ji vaření, pečení a mnoho dalšího.

Paní Hrochová, sice s časovým odstupem, ale mohli bychom zavzpomínat na váš 
jednoroční pobyt v Austrálii? Mohla byste nám sdělit, jak jste se do Austrálie ve vašich 
83 letech dostala?

Pozvala mě tam moje dcera Milena, která tam má domov se svou rodinou přes 17 let. 
Den mého odletu do města Sydney byl 23. 1. 2018. Cesta tam trvala 20 hodin. Na letiště mě 
odvezla moje dcera Alena. Tam se mě ujal pán, který mě dovedl do restaurace, kde jsem si 
mohla vybrat cokoli podle své chuti. Před odletem pro mě zase přišel a odvezl mě na vozíku 
k letadlu. V letadle se mě ujala letuška. Měla jsem veškeré pohodlí, v noci jsem mohla být 
i v ležící poloze, průběh letu jsem mohla sledovat na obrazovce. V Sydney na mě už čekala 
moje dcera Milena, která mě dovezla do jejího domova v Canbeře, která je vzdálená dvě 
hodiny jízdy od moře. Časový posun je v Austrálii oproti nám dvanáct hodin.

Jaký byl váš dojem v prvních týdnech vašeho pobytu v australské Canbeře?
Uvedu nejdříve spíše odlišnosti, které jsem vnímala při svém pobytu v Canbeře. Přestože 

Canbera je velké město, obyvatelé žijí převážně v rodinných domcích nebo ve větších zdě-
ných domech. V panelových domech jsou jen hotely. Malé obchody nemají, jsou jen velká 
obchodní centra. Překvapilo mě, že se tam nikam nedá chodit pěšky, všechno je daleko, 
nejsou tam chodníky. Jak do kostela, tak do obchodu, bez auta to nejde. Rodiče vozí děti do 
školy i ze školy. Dále mě zaujalo, že zde nejsou nahozené domy. Velkým zážitkem pro mě 
byla návštěva divadelního představení v historické budově Opery v Sydney a poté večeře 
v otáčecí restauraci.

Jak na vás zapůsobily tamější mezilidské vztahy?
Austrálie je země mnoha národností a náboženství. Lidé v Canbeře jsou milejší, přívě-

tivější, hned se k vám hlásí, i když vás neznají. 
Setkala jsem se tam i s domorodci (Aboriginci). Mají v Canbeře i své velvyslanectví. Byli 

jsme na jejich vystoupení, po vystoupení se k nám chovali velmi přátelsky a chtěli nás také 
pomalovat.

Je Austrálie nebezpečná ohledně hadů a jiných zvířat, hmyzu…?
Nepotkala jsem se s žádným nebezpečným zvířetem. Jen na pláži bylo hodně malých kra-

bů, kteří se při našem příchodu schovávali do písku. Naopak jsem měla velkou radost z koal, 
které často spávaly na eukalyptech, nebo z klokanů, kteří se nechali i pohladit. V Canbeře 
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je také hodně zeleně v parcích 
i u domů a stromů, kde hnízdí 
ptáci podobní našim vránám. 
Když mají mladé, napadají lidi, 
je třeba používat deštník. 

Jak jste prožívala tamní 
podnebí?

Je to opačně než u  nás. 
Když je u nás zima, mají v Aus-
trálii léto, teploty byly i 45–47 
stupňů, nedalo se chodit bez 
pokrývky na hlavě, tak jsme 
trávili dny buď v bazénu, nebo 
u moře. U moře jsme se ukrývali před sluncem ve stanech. Vysoké teploty mi nevadily. 
V Austrálii málo prší a vzhledem k velkým vedrům slunce spálí často mnoho květin, co není 
ve stínu, uschne. Jsou tam i časté požáry. 

Vy jste vlastně v Austrálii prožívala v tomto letním období vánoční svátky, tedy 
i Štědrý den.

Ano, Štědrý den jsme strávili u stromečku s dárky. Dokonce i večeře byla jako u nás – 
bramborový salát a ryba. Nechyběla ani půlnoční mše svatá. 

Jaká byla atmosféra při mších?
Pan farář přede mší svatou vždy vítal před kostelem lidi osobně podáním ruky. V kostele 

byli uvaděči, kteří příchozí uváděli k místu, kam si mají sednout. Průběh mše je stejný, je-
nom texty písní se zobrazují na monitorech. Je tam hodně dětí, které při mši vůbec neruší. 
Hraje se na varhany jako u nás, při přijímání drží laici (i ženy) kalich a dávají napít. Když 
vybírají peníze, předávají si lidi mezi sebou sáček s penězi. Na jedné mši svaté byly také 
sestřičky od Matky Terezy a rozdávaly dárečky.

Kolik bývá v kostele lidí?
Chodí tam asi polovina českých přistěhovalců (asi 600 lidí), jejich děti většinou umí 

česky. Mši slouží tři faráři. 

Jak žije tamní farní společenství?
Po mši svaté je možné občerstvení, lidé si spolu povídají, vaří se káva, čaj, podávají se 

zákusky. Může to trvat až do oběda. Přicházejí i ti, kteří se nezúčastnili mše svaté. Toto vše 
se děje v hale přistěhovaleckého střediska, kterému se říká Beseda. Je to zároveň křesťan-
ské centrum, které je vybaveno sportovním náčiním (pingpongové stoly, kulečník…), hrami 
a hračkami pro děti. Centrum je také vybaveno kuchyňkou. Odehrávají se v něm vánoční 
a velikonoční oslavy. Například o Velikonocích se děti učí dělat pomlázky. V patře je pak 
knihovna a místnosti, kde si děti mohou hrát. Dále jsou tam místnosti pro ubytování hostů 
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nebo herců, kteří zde účinkují na divadelních vystoupeních. Před střediskem je dvůr, kde se 
nachází minigolf. Také jsem si ho zkusila. Centrum má svůj výbor, který organizuje všech-
ny akce, mají i svůj časopis, který se jmenuje Beseda. Svým obsahem je podobný našemu 
farnímu časopisu. Jednou ze zajímavých akcí jsou třeba vepřové hody, kde se sejde kolem 
padesáti lidí. Vepřové hody jsou zdarma, prase dostanou a griluje se. Knedlíky koupí a zelí 
si udělají. Lidi si pro to chodí, mají tam výdej. 

Je život českých přistěhovalců nějak spojen s českou ambasádou?
Na českou ambasádu jsme byli pozváni při příležitosti přijetí daru od automobilky Ško-

da. Zde se také moje dcera podílela na přípravě bramboráků z 230 kg brambor. Bramboráky 
se pak rozdávaly na tržišti. Velvyslanec čepoval české a slovenské pivo. Měla jsem příležitost 
pomáhat, připravila jsem 300 chlebíčků.

Všimla jste si nějakého oblíbeného jídla v Canbeře? Mohla byste uvést nějakou vý-
raznou odlišnost?

Oblíbené jsou špagety s mušlemi, špekem a citrónem. Nemají tam chleba jako u nás, jen 
bílé pečivo, chléb si lidé pečou doma.

Která přírodní zajímavost zůstala ve vašich vzpomínkách?
Byla to malá přírodní kuriozita, kde potok Tunel Creek ve vápencových horách Napier 

Range vyhlodal 750 metrů dlouhou jeskyni. Její šířka kolísá mezi 3 až 15 metry. Zde jsme 
mohli, vyzbrojeni baterkou a v plavkách, prozkoumat průběh potoka až na druhou stranu. 
Uprostřed se strop jeskyně probořil a dovnitř se jako oknem řinulo denní světlo. 

Jak jste vnímala v Canbeře péči o staré lidi?
O zdraví seniorů se stará paní doktorka ve svém volném čase, je velmi obětavá. V ordi-

naci se stará o všechny věkové kategorie: děti, dorost i dospělé.

Byla jste také na Novém Zélandě?
Po třech měsících jsem musela opustit Austrálii. Cesta na Nový Zéland trvala čtyři ho-

diny, byla jsem tam týden. Bydlela jsem u dětí švagrové. Mám tam dvě neteře. Hodně jsme 
jezdili na výlety, dokonce jsem tam chodila i  bez hůlky. Líbila se mi tam čistá příroda, 
jezera a zvlněný terén. Mají tam hodně větrných elektráren. Přírodní rezervace se sirnými 
prameny. V domech mají všude v oknech muškáty. 

Na jednom výletě jsme se dívali na moře z vyhlídky na skále, která byla dvakrát vyšší 
než naše rozhledna na Libíně. Odsud nás spouštěli na gumovém laně do lodě a odtud jsme 
pluli k parkovišti pro auta. 

Jak si ve svém pokročilém věku udržujete stálý optimismus?
Ráda pomáhám druhým, vyřizuji gratulace u baráčníků a u svazu zdravotně postižených. 

Všechno dělám ráda. K. V. Rais by řekl: Vším jsem byl rád.

Připravila Hedvika Říhová
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Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech

nadvláda Franků v našich zemích
Po vítězství Germánů a  Slovanů nad Římany a  Řeky 

byly naše země v takovém kulturním stavu, v jakém byly 
v době před římskou okupací. Místo Říma a jeho systému 
vojenské správy na strategicky důležitých místech podél 
dunajské hranice, kde byla vybudována opevněná Castra – 
Regina (Řezno), Batava (Pasov), Laureacum (Lorch), Vin-
dobona (Vídeň), Carnuntum (u Hainburku) a Aquincum 
(Budín) i města, zavládl úpadek a pusto. 

Germáni a Slované neznali a nedovedli v těchto měs-
tech žít a natož je spravovat. To byl podstatný rozdíl opro-
ti římské společnosti, která byla vybudována na pokročilé 
kultuře městské. Germáni a  Slované až později dospěli 
k sídlům vesnickým.

Nástupcem Říše římské, co se týče vzdělanosti a kultu-
ry, byla stará Galie, která nepodlehla rostoucí barbarizaci. 
Naopak již v době římské správy ve druhé polovině 4. stol. 
již nebyli Římané schopni Galy zvládat franský vojenský 
tlak. Proto se je snažili spíše federalizovat a zahrnout je 
do svých vojenských služeb. Výraznou franskou osobností 
je franský král Childerich I. (440 – 481) z rodu Merovejců, 
který byl současně správcem římské provincie Belgia secunda se sídlem v Tournai. Po roz-
padu západořímské říše r. 476 šíří Frankové svou moc na celou severní Galii. Childerichův 
syn Chlodovík (asi 481 – 511) rozšířil svou vojenskou moc na celou severní Galii a přenesl 
tak své sídlo do Paříže.

Chlodovík zachoval řadu římských zvyků, organizaci vojska a státní správy. Kodifikoval 
franské právní zvyklosti zákoníkem Lex Salica. Za vlády Chlodovíkových následníků pokra-
čovala christianizace země. Vždyť křesťanství mělo v Galii tradici již z doby římské. Také 
mnišství zde mělo silnou tradici.

Největšího rozmachu dosáhla ovšem Franská říše za vlády Pipinova syna Karla Velikého 
(vládl 768 – 814). Ten položil základy středověkého zřízení státního a společenského a je 
také zakladatelem franské nadvlády v našich zemích. Tu zmiňuje i životopisec císaře Karla 
Velikého Erhard ve Vita Caroli Magna, který rozděluje podrobené národy a země na dvě 
skupiny, přičemž v  prvé jsou mimo jiné konkrétně jmenovány obojí Panonie (tj. Horní 
a Dolní), Dákie, Histrie, Liburnie a Dalmácie a potom je asi s jistým zveličením konstato-
váno, že Karel si „podrobil všechny cizí a divoké národy, které obývají Germánii a sídlí mezi 
řekami Rýnem a Vislou a mezi oceánem a Dunajem“. Ty všechny prý „učinil poplatnými, 
mezi nimiž jsou nejvýznamnější Veleti, Srbové, Oborité a Čechové, neboť s těmi se střetl 
válečně; ostatní, jichž je daleko větší počet, přijal v podřízenost.“

Ale o tom podrobněji příště. M. Böhm
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Stalo se

malá pouť ve vacově
V neděli 9. srpna 2020 se konala „Malá pouť“ ke cti svatého Vavřince v kostele svatého 

Mikuláše ve Vacově. Svatovavřinecká pouť se slaví jako připomínka kamenného kostela 
sv. Vavřince, který v polovině 18. století vyhořel. P. Jan Janoušek, vacovský farář, pozval  
P. jindřicha Šrajera sDB, aby byl hlavním celebrantem poutní mše svaté. 

„Nevím, nakolik znáte život svatého Vavřince,“ řekl ve své homilii otec Jindřich. „Svatý 
Vavřinec byl jáhen, který žil ve třetím století po Kristu, tedy v době, kdy byli křesťané krutě 
pronásledováni. Sloužil papeži Sixtovi a měl na starosti chrámovou pokladnici, ze které se 
rozdávalo potřebným, chudým. Když byl popraven papež Sixtus, obrátili se pronásledova-
telé na svatého Vavřince a dali mu tři dny na to, aby shromáždil veškerý majetek s tím, že 
si ho pak vezmou. Chovali se k němu slušně – podobně, jako jsme to slyšeli v prvním čtení, 
když chtěli přimět toho starce, aby jedl maso obětovaných zvířat. On to odmítl a hned se 
jejich chování změnilo. Svatý Vavřinec využil těch tří dnů, které měl k dispozici, a rozdal 
veškerý majetek chudým. Když ho pak po něm chtěli, on jim řekl: ‚To bohatství mám uvnitř 
chrámu.‘ Zavedl je do chrámu a ten byl plný chudých. Svatý Vavřinec jim řekl: ‚To je naše 
bohatství.‘ A toto jeho svědectví ho stálo život: byl pečen na rožni. My víme, jak moc bolí, 
když se třeba jen trochu spálíme, a jeho opékali. Říká se, že svatý Vavřinec ještě vtipkoval: 
‚Z této strany jsem již upečený, obraťte mě, ať jsem opečený i z druhé strany.‘ Vidíme velikou 
vnitřní svobodu svatého Vavřince. Ta svoboda vyplývala z toho, že byl chudý, ač mohl být 
bohatý, a tím byl vlastně nejbohatším. 

V čem spočívá opravdové bohatství? V tom, že mám vnitřní svobodu. Ten, kdo touží po 
bohatství, je vnitřně nesvobodný, je spoután tím, co si myslí, že potřebuje. Pořád něco shá-

ní, pořád se porovnává s ostatními – nemá ten druhý 
víc? Také se bojí, aby nepřišel o to, co už má. Když 
se na to podíváme podrobněji, zjistíme, že za tímto 
postojem není nic jiného než naše velké ego, naše 
já. Všechno se točí kolem mě: já chci mít toto a toto, 
protože si myslím, že pak budu spokojený, pak budu 
šťastný. Stejně tak to může být i v  jiné rovině – že 
chci, aby věci byly tak nebo onak, chci, aby ten dru-
hý byl takový nebo onaký, protože mně to vyhovuje, 
protože mi to přináší nějakou jistotu nebo pohodlí. 
A tak vlastně třeba i tím druhým člověkem nevědo-
mě manipuluji právě proto, že já chci být bohatý po-
dle svých vlastních představ a ti druzí mi k tomu mají 
sloužit. To je velká vnitřní nesvoboda a zároveň velká 
vnitřní nespokojenost, protože se často nesplní, co 
člověk očekává, lidé nejsou takoví, jakými je chceme 
mít, nemohu mít všechno, jak bych chtěl, nemohu si 
všechno koupit.
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To pravé bohatství spočívá v  tom, 
že jsem vnitřně svobodný, že se ne-
zajímám na prvním místě o  sebe, ale 
zajímám se na prvním místě o druhé. 
Starám se o  to, aby byli druzí spoko-
jení, snažím se jim pomoci, obdarovat 
je, udělat jim radost. V  tom spočívá 
největší štěstí: když udělám druhému 
člověku radost. To je to největší bo-
hatství. Člověk si ho neusurpuje, ono 
přichází samo. Toto bohatství spočívá 
před Pánem Bohem v tom, že jsme chu-
dí a že si uvědomujeme a připouštíme 
svoje slabosti. My zakoušíme svou slabost a hříšnost, říkáme si: Pořád jsem stejný, dělám 
stejné chyby, opakuji stejné hříchy…‘ A dáváme to najevo druhým a vadí nám, že jsou takoví 
nebo makoví. To je projev pýchy. Svatá Terezie z Lisieux říká: ‚My máme být před Bohem 
jako děti.‘ Děti žijí z toho, že jsou stále obdarovávány, rodiče se o ně starají. Stejně tak jsme 
my Boží děti, Bůh se o nás stará a chce, abychom se radovali, abychom byli spokojeni, aby-
chom měli plnost života. To je přání každého rodiče. Svatá Terezie říká: ‚Když upadneme, 
nemáme propadnout strachu, nemáme se stahovat do sebe, utíkat někam do kouta, ale 
máme se s důvěrou rozběhnout k Bohu, do Jeho otevřené náruče a říci: ‚Otče, tatínku, já 
jsem provedl toto a toto, moc mě to mrzí!‘ A Bůh bude reagovat jako dobrý tatínek nebo 
maminka a řekne: ‚Příště si dej pozor.‘ To je Boží láska. V tom je to bohatství. Ono spočívá, 
jak to pochopil svatý Vavřinec, v tom, sloužit druhým, potřebným, nemyslet na sebe, ne-
chtít utvářet svůj život tím, že se všechno točí kolem mého ega, kolem mého já, ale v tom, 
že se rozdáváme, že se dáváme. 

To největší bohatství, které mohu mít, jsou mé slabosti, mé nedokonalosti, protože si 
uvědomuji, že jsem slabý a hříšný a že potřebuji Boží milost, Boží odpuštění. To mi dává 
odvahu, abych znovu a znovu povstával a znovu a znovu začínal. To je Boží pedagogika, 
Boží láska. A svatý Vavřinec ji pochopil a přijal, a to až do té míry, že byl ochoten a připraven 
snést i velké utrpení, které ho pro tuto lásku, pro toto bohatství stálo. Máme před sebou 
velký vzor, velký příklad. Jistě všichni toužíme po tom, abychom byli šťastní a spokojení, 
abychom prožívali plnost života. Vydejme se tedy touto evangelní cestou chudoby a zá-
roveň bohatství. Jak říká Pán Ježíš: ‚Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život 
na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.‘ Rozdávat se, darovat se. Jestliže 
pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný 
užitek. To je to velké riziko světského bohatství, že nakonec mohu zůstat sám se svými 
očekáváními, přáními, která ale druzí nejsou schopni nebo ochotni naplnit. Největší bohat-
ství spočívá v tom, že je můj život jako pšeničné zrno, které padá do země a odumírá, aby 
nezůstalo samo, ale aby přinášelo hojný užitek. Prosme tedy svatého Vavřince, abychom 
správně pochopili, v  čem je rozdíl mezi chudobou a  bohatstvím, abychom šli evangelní 
cestou chudoby, která je tím největším bohatstvím. Amen.“

Text i foto Stanislava Vitoňová, Člověk a víra



32

Varhaníci

mikoláš troup
Co Vás přivedlo ke službě chrámového varhaníka?
V první řadě to byl asi kontakt s hudbymilovnou netolickou farností. Narodil jsem se 

v roce 1988 a celé dětství jsem bydlel na zámku Kratochvíle, kde můj tatínek dosud pracuje 
jako kastelán. Rodiče mě vychovali ve víře a do kostela jsme chodili do Netolic.

V netolické farnosti je zvláštní koncentrace hudebně zaměřených osobností, z nichž dvě 
pro mě byly nedůležitější – paní Eva Dudková, člověk nezdolné životní radosti a energie, 
která v Netolicích téměř čtyřicet let vedla velký dětský sbor Netoličtí vrabčáci a vždy se 
podílela na organizaci liturgické hudby o velkých svátcích, a hudební skladatel a varhaník 
Jiří Churáček, můj pozdější učitel skladby, který mě svým příkladem, tvorbou, stylem hry 
i hudebně-estetickými ideály ovlivnil opravdu zásadně. Oba dva v Netolicích působili jako 
varhaníci a sbormistři a pravidelně se zapojovali do místního kulturního života.

Když mi bylo 9 let, měl jsem již za sebou základy klavírní hry na ZUŠ a paní Dudková, 
v jejímž sboru jsem tehdy už nějakou dobu zpíval, mi občas v kostele vedle zpěvu žalmů 
svěřila i doprovod některé duchovní písně nebo sborových koled u jesliček. Ve 13 letech 
už jsem s oblibou hrával na rokokový varhanní pozitiv v zámecké kapli na Kratochvíli (po-
chází z dílny mistra Martina Palečka, autora známých „Rybových“ varhan v Rožmitále pod 
Třemšínem) a začal jsem, zprvu nepravidelně, doprovázet mše svaté, které se na zámku 
sloužily jednou měsíčně. Postupně jsem zaskakoval i v Netolicích, když bylo třeba odehrát 
nedělní bohoslužbu, a to jak v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, tak v půvab-
ném filiálním kostele sv. Václava, kde jsou instalovány krásné dvoumanuálové varhany 
z roku 1733, jejichž autorem je Václav Pantoček z Dačic. Tento nástroj byl sice původně 
postaven pro kostel Nanebevzetí P. Marie, ale v roce 1867 jej varhanář Karel Vocelka u pří-
ležitosti stavby nových varhan pro děkanský kostel nechal přenést ke sv. Václavu. Přes 
drobné úpravy a rekonstrukce zůstal barokní charakter nástroje zachován a zcela původní 
je i rejstříková dispozice, stejně jako veškerý cínový a převážně i dřevěný píšťalový fond. 
Tyto svatováclavské varhany pro mě byly formativní a mám k nim dodnes silný vztah (mám 
rád např. jejich ušlechtilé, vybalancované pleno, které není ostré, na rozdíl od mnoha jiných 
nástrojů tohoto typu). U tohoto hracího stolu jsem v dětství strávil mnoho hodin i mimo 
dobu bohoslužby, ani ne tak cvičením, jako dlouhými improvizacemi, skrze něž se mi jako 
klukovi otevíral opojný svět tónových vztahů.

Postupně mi začínalo být jasné, že bych se chtěl hudbě věnovat jako svému povolání. 
Hru na varhany jsem pak společně s kompozicí vystudoval jako hlavní obor na českobudě-
jovické konzervatoři. 

Po svatbě a narození první dcery jsme s manželkou Terezií na čas přesídlili z Netolic do 
Příbrami, kde jsem v letech 2013 – 2017 působil jako regenschori poutního areálu Svatá 
Hora, místa s velmi výraznou hudební tradicí, jíž v posledních padesáti letech dominovala 
osobnost P. Karla Břízy (1926 – 2001). Setkal jsem se tam s řadou jeho přímých žáků a spo-
lupracovníků a pochopil jsem, že to byl skutečně apoštol varhanické služby, který se celý 
svůj život neúnavně snažil vyhledávat možné adepty této hudební řehole a svým vlídným 
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přístupem a vyzařováním a zejména poctivým a důklad-
ným každodenním vyučováním a osobním vedením ovliv-
nil a vychoval mnoho generací chrámových varhaníků.

Varhaničení na Svaté Hoře byla krásná, ale časově velmi 
náročná práce, která mi vyplnila většinu času a uvázala mě 
k varhanní lavici o církevních i státních svátcích i o prázd-
ninách. Mimo přípravu a řízení sboru obnášela doprovod 
tří mší svatých ve všední den, čtyř v  neděli a  ve svátek. 
V hlavní poutnické sezóně jsem někdy o sobotách odehrál 
až pět bohoslužeb během jediného dne. Po čase jsme se 
s rozrůstající se rodinou vrátili do jižních Čech, kde v sou-
časnosti pracuji jako korepetitor a asistent dirigenta v souboru opery Jihočeského divadla 
a mám také více času na komponování. V kostele ale samozřejmě hraji stále.

Čím Vás varhany jako nástroj oslovují?
S ničím nesrovnatelné zvukové možnosti varhan umožňují nejen rozehrát bohatou pale-

tu dynamických, výrazových a emocionálních poloh od nejsubtilnější meditace po výkřiky 
zoufalství nebo omračující nádheru a majestát, ale mají také výjimečnou schopnost naladit 
člověka na vnímání posvátného dění, probudit v něm touhu po spiritualitě. Jejich zvuk je 
bytostně sváteční a má moc oslovit v nás ty jemné sféry duše, které odvádějí od všednosti 
a vrhají nás tváří v tvář nepochopitelnému – křesťansky řečeno povznáší nás k Bohu.

Je mi blízké i to, že varhany (už jen technickou povahou hry všemi čtyřmi končetinami) 
přirozeně inklinují ke kontrapunktickému způsobu hudební sazby, který spočívá ve vrst-
vení a prolínání několika svébytných hudebních myšlenek a pásem. Proto si myslím, že ze 
všech hudebních nástrojů dovedou nejlépe vystihnout proměnlivou a „polyfonní“ povahu 
lidské duše.

Už od dětství mi také vyhovovalo, že se u varhan vždy, ať už při mších nebo na koncer-
tech, cítím jako prostředník, nikoli jako sólista, na jehož výkon je upřena pozornost diváků. 
Navíc je každý nástroj úplně jiný a usednout za dosud neznámé varhany je pokaždé dob-
rodružství, takže, jak kdesi řekl Petr Eben, varhaníkova příprava u nového nástroje často 
připomíná proces namlouvání.

Co pro Vás bylo inspirací při hledání vašeho stylu doprovodu liturgie, pro který je 
charakteristický vliv barokní hudby a časté zapojování barokních duchovních písní?

Stylový svět renesance a baroka jsem pod určujícím vlivem svého učitele Jiřího Chu-
ráčka přijal jako přirozenou součást své umělecké identity. Churáček se po celý život, jako 
skladatel i jako teoretik, zabývá lineárním kontrapunktem a hudbou renesanční vokální 
polyfonie vůbec a tento jeho zájem se díky jeho vhledům a poutavým výkladům postupně 
přenesl i na mě. Renesanční vokální polyfonie má totiž v historii duchovní hudby jedineč-
nou přednost – je jednak dokonalou hudbou bez nejmenších uměleckých ústupků a zároveň 
je plně podřízena svému liturgickému poslání. Tato skutečná symbióza hudby s liturgií, 
kterou vnímáme např. v díle Palestrinově, už nebyla v následujících epochách v tak čisté 
podobě nikdy dosažena, baroko nevyjímaje.
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K baroku jsem přičichl brzy, protože v prostředí netolické farnosti se při bohoslužbách 
často uváděly duchovní písně Adama Michny z Otradovic, a to nejen ty nejznámější, ný-
brž dosti reprezentativní výběr z obou jeho kancionálů Česká mariánská muzika (1647) 
a Svatoroční muzika (1661). Jeho písňové dílo (dnes kompletně dostupné na webu) se 
stylově odlišuje od jeho latinské figurální hudby a  vyniká naprostou jednotou hudební 
formy a textového obsahu a je rovněž zřetelně podřízené liturgickým účelům. Michnova 
nedostižná básnická obraznost a hluboká teologická symbolika je ve spojení s hudební krá-
sou a emocionalitou většiny jeho písní opravdu uchvacující a dodnes na mě působí zvláštní 
neodolatelnou silou. Také mě u něj zajímá časté mísení křesťanských a antických prvků, 
nebo jejich vzájemná zrcadlení. Michna se tak stal častým zdrojem mé chrámové produkce.

Jeho dílo se pro mě postupně stalo branou do nepřeberné pokladnice hudby českého 
baroka, se kterým jsem se seznamoval hlavně pod vlivem Michaela Pospíšila, kapelníka 
souboru Ritornello. Ten vedle své koncertní a kantorské činnosti dodnes každoročně pořá-
dá letní semináře na místech působení významných českých barokních velikánů (Michnův 
Jindřichův Hradec, Holanův Valdštejn, Božanův Kuks atd…). Když mi bylo okolo patnácti 
let, často jsem o prázdninách na tyto jeho letní dílny vyjížděl a žasl jsem, jak svobodně 
a samozřejmě se Michal pohybuje v myšlenkových souřadnicích 16. až 18. století a kolik 
dnes zcela zasutých souvislostí dokáže rozklíčovat třeba jen z letmého náznaku obsaženého 
v nějakém textu. Nahrávky, které Michael Pospíšil postupně se svým souborem (přes svůj 
staromilecký odpor k záznamové technice) natočil, jsou pro mě opravdovým potěšením 
a představují, myslím, ten nejupřímnější možný pokus proniknout do ducha a cítění ba-
rokního člověka a něco z něho opravdu předat dál.

V době konzervatorních studií jsem si také vypěstoval intenzivní vztah ke gregoriánské-
mu chorálu, v průběhu studia jsme totiž vždy dvakrát ročně vyjížděli do Opavy na pravidel-
ný blokový kurz gregoriánu, který vedl jeden z předních evropských choralistů, benediktýn 
z  kláštera v  Niederaltaichu, Fr. Gregor Baumhof. Po složení závěrečných zkoušek jsme 
dokonce získali certifikát k provozování gregoriánské scholy, což bylo spíše symbolické 
gesto, ale od té doby s oblibou zapojuji chorál i do svých koncertních varhanních projektů 
a moc rád se mu věnuji jako zpěvák.

Na gregoriánském chorálu mě mimo jiné oslovuje jeho autorská anonymita a z ní ply-
noucí pokora – autor jistě existoval, ale při poslechu těchto děl vnímáme, že tu ničím nepro-
sazuje své já, jen tiše a pokorně slouží a modlí se uprostřed obce věřících. Proto je chorál ten 
nejvlastnější zpěv západní církve, pravá hudba bohoslužby, což ale podle mě platí i o zmíněné 
renesanční polyfonii. V hudbě následujících staletí už autor ze závorky vystoupil a  jeho 
individualismus mu umožňuje tvořit už pouze hudbu „k“ bohoslužbě. To však neznamená, 
že by byla méně umělecky hodnotná, jen už není s liturgií v takové jednotě.

To jsou tedy tři mé základní inspirace, chorál, renesanční polyfonie a baroko, a je při-
rozené, že výrazové prostředky těchto mých oblíbených stylů postupně přešly do mého 
způsobu hry a doprovodu liturgie, i když také hodně záleží na konkrétním nástroji. Ro-
mantické nebo moderní varhany mě často zavedou k úplně jinému hudebnímu vyjadřování. 
Jako koncertní varhaník se vůbec moderní hudbě nevyhýbám, provedl jsem mnohé cykly 
Oliviera Messiaena, Petra Ebena, Jiřího Temla aj. a tato hudba je mi velmi blízká.

Dokončení v příštím čísle JP
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výuka náboženství a příprava ke svátostem 
dětí a mládeže ve školním roce 2020/2021

Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na 
farách. Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole. V případě zájmu 
o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole.

Starší děti a mládež se scházejí ve skupině vrstevníků na faře v Prachaticích, Vimperku, 
Lhenicích. 

Každou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9.30 hod. tzv. “dětská mše” s hudebním 
doprovodem kapely Elaion a scholy dětí 

Pro Prachatice, Husinec, vitějovice:
Rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na nástěnce v  kostele a  na webu 

farnosti (www.farnostprachatice.cz). Přihlášky na NP náboženství k vyzvednutí v sakristii 
v kostele a ve školách.

Schůzka s rodiči dětí v pondělí 7. 9. 2020 od 17.00 hod. na faře v Prachaticích. 

Máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo svátost křtu či 
další svátosti v Prachaticích, Vitějovicích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky 
Hanžlové nebo u P. Petra Plášila do 30. 9. 2020.

Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena v říjnu.

nabízíme také celoroční předplatné časopisů:
DUHA – 20 ks + dárek na prázdniny 240 Kč – www.mojeduha.cz
IN – dívčí svět – 11 ks + 3x dárek 400 Kč – www.in.cz
Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190.

tradiční prázdninové setkání přátel časopisu Duha 
a Papežských misijních děl 

se opět povedlo, letos i  s  větším zastoupením čtenářů 
z našeho vikariátu. Díky patří i všem předplatitelům, kteří 
svou podporou umožňují vydávání kvalitního křesťanského 
časopisu pro děti. 

Doporučujeme také vašim dětem a vnoučatům. Je možné 
i dárcovské předplatné. 

Více informací k novému ročníku 2020/2021 i k zvýhod-
něnému předplatnému v našem prachatickém vikariátu u ka-
techetky Lenky (603 859 190) a na www.mojeduha.cz.

Pozvánka
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Pozvánky

zdíkovská pouť
Srdečně zveme na zdíkovskou pouť 

a mši svatou, která se bude konat ve 
zdíkovském kostele sv. Ludmily dne 
13. září 2020 v 9:00 hodin.

Dne 27. září bude ve Zdíkovci Sva-
továclavská pouť se mší svatou v 9:00 
hodin. V 17:00 hod. téhož dne se bude 
v kostele sv. Ludmily ve Zdíkově konat 
koncert Jindřicha Macka pod názvem 
loutnová hudba v proměnách sta-
letí. Hudební projekt, který přináší 
klid, harmonii a prostor k zamyšlení.

Těšíme se Vás.
MH

 

Pozvánky aktuálně
•	 Kostel sv. Petra a Pavla v Prachaticích:
 Neděle 13. září od 9.30 hod. - mše na zahájení školního roku za všechny peda-

gogy, žáky a studenty s žehnáním aktovek 
 Neděle 20. září od 9.30 hod. - křty školních dětí
 Neděle 4. října od 9.30 hod. – slavnost 1. svatého přijímání  

•	 společenství mládeže v Prachaticích
 Přijměte pozvání na první setkání po prázdninách v pátek 18. září. Začínáme mší 

svatou v kostele sv. Petra a Pavla a po ní se přesuneme na faru. Těší se na vás P. Jan 
Rothschedl, prachatický kaplan.

•	 Diecézní pouť v českých Budějovicích v nově zrestaurovaném klášteře na Piari-
stickém náměstí v sobotu 3. října (více na www.prolidi.bcb.cz)

•	 setkání u kaple Panny marie a sv. trojice ve vitějovicích v neděli 11. října od 
15.00 hod.

•	 setkání u kaple Panny marie oseky (u Prachatic) v úterý 13. října od 16.30 hod. 
-  mariánská pobožnost s následným setkáním a programem pro děti
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Vypravili jsme se

Šumavské vesnice
Obloha zatažená, padal drobný déšť, ale to mě nemohlo odradit od toho, abych se vy-

pravila do okolních šumavských vesniček.
Nejprve jsem se zastavila v obci čkyně. Navštívila jsem synagogu, kterou jsem si pro-

hlédla. V ní byla právě výstava paní Růženy Bílkové, nazvaná „Textilní variace“ – potěšení 
z kouzla starých krajek a nepřeberného množství různých knoflíčků. Výstava stojí za zhléd-
nutí. Potrvá do konce září.

Velmi cennou památkou je právě samotná budova čkyňské synagogy. Expozice uvnitř 
má muzejní charakter, který přibližuje smutný osud zaniklých synagog. Na stěně sálu jsou 
napsána jména čtrnácti čkyňských obětí holokaustu. Sál má dobrou akustiku, a  tak se 
v něm konají různé koncerty. 

Další vesničkou bylo lažiště. Tam jsem se zastavila u  kostela sv. Mikuláše. Ten byl 
pro zajímavost založen ve 2. čtvrtině 13. století. Původně byl románského stylu. V období 
gotiky došlo k dalším změnám. Bylo prodlouženo kněžiště a přistavěna severní kaple. Je 
škoda, že jsem nemohla nahlédnout dovnitř. 

Další zastavení bylo ve vlachově Březí. Tato obec leží v krásné šumavské přírodě. Měs-
tečko bývalo malou tvrzí. V roce 1274 jej vlastnili bratři Vchyně a Michal ze Březí. V 15. 
století zde vládli Malovci, z nichž vynikal Vlach ze Březí. Po něm má obec název. Krásnou 
stavbou, která se ve Vlachově Březí nachází, je farní kostel zasvěcený Panně Marii, lépe 
řečeno tajemství Zvěstování Páně. Další významnou stavbou městečka je filiální kostel 

Ducha svatého na kopci na západní straně od chrámu. 
Pravděpodobně byl založen v době pobělohorské hra-
bětem z rodu Černínů z Chudenic. Kostel je položen 
mezi kapličkami křížové cesty. Svépomocí bylo vše 
opraveno v roce 1969. Křížová cesta byla vysvěcena 
otcem biskupem J. Hlouchem.

Odtud jsem pokračovala přes obec Husinec do 
malé, ale krásné šumavské vesničky Drslavice. Tato 
vesnička dle písemného doložení pochází ze sklonku 
14. století. Zde se nachází tvrz, která vznikla v 1.po-
lovině 16. století za držení vesnice rytířským rodem 
Vlasatých z Domaslavi. Jako sídlo je uváděno až v roce 
1632. Tvrz tvoří soubor různorodých obdélníkových 
budov kolem nádvoří. Před rokem 1538 koupil tvrz 
od Diviše Boubínského z Újezda Volf Wienar z Murau. 
Od něj ji po deseti letech koupil Zikmund Robmháp 
ze Suché pro Rožmberky. V minulosti byly Drslavice 
jedním ze dvanácti nejvýznamnějších míst rožmber-
ského panství. Drslavická tvrz bývala tedy panstvím 
pětilisté růže. Dnes se na tvrzi provádí rozsáhla re-
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konstrukce objektu. Je v soukromém vlastnictví. 
Tato stavba je moc zajímavá, stojí za to se do Dr-
slavic podívat a vidět vše na vlastní oči.

Ukončila jsem prohlídku a  pokračovala dále 
směrem k  domovu. Poslední mé zastavení bylo 
ve vesničce Chlístov u kapličky. Pokračovala jsem 
dále do osady Buk. Vesnička se nachází 3 km od 
úpatí hory Boubín. První zmínka o osadě se datuje 
rokem 1299. Pochází ze soupisu vesnic pražského 
probošta, jemuž osada náležela do roku 1390. Od 
roku 1400 byla součástí volyňského panství. To ná-
leželo proboštství katedrály svatého Víta v Praze. 
Tehdy byl Buk izolovanou enklávou tohoto panství 

uprostřed rozlehlého panství vimper-
ského. V obci Buk se nachází také kap-
lička Panny Marie z roku 1800.

Začalo znovu pršet a  já ukončila 
své putování po šumavských vesnič-
kách. Jsou hezké, pod kopci schoule-
né. Stojí za to se do těchto míst podí-
vat. Milli Hojdekrová



40

Pozvánky
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