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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Chceš být blízko bohu? Rozjímej!
Chceš být blízko lidem? Naslouchej!
Chceš být blízko sám sobě? Prožívej! 

+ + + + + + + + + + 

„Za mnichem přicházejí lidé, 
zatímco pastýř přichází za lidmi.“

+ + + + + + + + + + 

Staň se Božím přítelem a budeš 
nejbohatším člověkem.

+ + + + + + + + + + 

Prvenství duchovního života:
„Neboť nikdo nemůže položit jiný základ 
nežli ten, který je už položen – a ten základ
je Ježíš Kristus.“

+ + + + + + + + + + 

Duchovní život je také:
dívat se zevnitř a dovnitř.
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našli otevřený a  prázd-
ný hrob. V  něm složená plátna 
a rouška opodál. Všichni tu scénu 
známe. A pak začalo dohadování, 
tápání, stovky otázek. Jak? Proč? 

To nemůže být pravda. 
Jedni tvrdili, že kdo ví, co ty bláznivé ženské vidě-

ly, že kdyby dokázal takový zázrak, tak proč by se na-
máhal zemřít tak hroznou smrtí a neudělal něco dřív. 
A také, že hrob hlídali vojáci, tak by těžko kolem nich 
prošel. A navíc by si museli všimnout, jak odvaluje 
náhrobní kámen. „No a logicky, když je tak všemocný, 
proč ten kámen odvaloval a neprošel skrz. A vůbec, 
co tam dělal tak dlouho. Navíc se nikomu nepomstil, 
nikoho nepotrestal. Žádná sláva se nekonala. No je to 
normální? Jste bláhoví, že tomu věříte.“

Jenže druzí věděli své. „Těmato očima jsem ho vi-
děla, mluvila jsem s ním a vůbec, určitě vím, že vstal 
z mrtvých. To mi nikdo nevymluví. Všichni jste jen 
zaslepenci, zabedněnci a ženete se do záhuby. Až pro-
zřete, bude možná pozdě.“ 

Ačkoli nejsou Velikonoce, napadl mě tenhle ob-
raz včera večer, když jsem si četl zprávy. A netýkal se 
Ježíšovo zmrtvýchvstání, ale koronaviru. Jak jinak.

Celý život, každičký den se rozhodujeme a často 
nemáme po ruce jednoznačná fakta. Jen protichůdná 
svědectví, hromady zdánlivě jednoznačných a neprů-
střelných argumentů. Roušky jsou nástrojem, jak nás 
zotročit, zničí ekonomiku, mezilidské vztahy, kultu-
ru. Navíc takhle zemře ještě víc lidí. Za vším je moc 
a prachy. Stačí jen logicky přemýšlet. To říká jedna 
strana. Druhá apeluje na zodpovědnost, na ohled 
vůči starým a nemocným. Stačí být jen trochu uvě-
domělý a společně to dáme. Když uvěříme „popíra-
čům“, budeme mít na krku tisíce mrtvých. A v obou 
táborech lékařské kapacity s řadou titulů.

A tak v tom zas lítáme sami. Pro to množství argu-
mentů, faktů a pravd zahlcujících mozek se musíme 
řídit vlastním srdcem. A to již mnozí neumíme. Ale 
když to zvládneme teď, zvládneme to i v mnoha dal-
ších případech. Tak třeba právě proto se to všechno 
děje.  Jaroslav Pulkrábek
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ne  4. 10. 27. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne

Út  6. 10. Úterý 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Bruna, 
kněze. L. b.: bílá

St  7. 10. Památka Panny Marie Růžencové. L. b.: bílá
Pá  9.10. Pátek 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Dio-

nýsia, biskupa, a druhů, mučedníků. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka 
sv. Jana Leonardiho, kněze. L. b.: bílá

So 10. 10. Sobota 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná sobotní památka 
Panny Marie. L. b.: bílá

ne 11. 10. 28. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 4. týdne

Po 12. 10. Pondělí 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Ra-
dima, biskupa. L. b.: bílá

St 14. 10. Středa 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Kali-
sta I., papeže a mučedníka. L. b.: červená

Čt 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. L. b.: bílá
Pá 16. 10. Pátek 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Hed-

viky, řeholnice. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Markéty Marie Ala-
coque, panny. L. b.: bílá

So 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
ne 18. 10. 29. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne. 
   Den modliteb za misie. Votivní mše: Perikopy vlastní, Gloria, Krédo, preface 

pro neděle v mezidobí. L. b.: bílá, nebo zelená
Po 19. 10. Pondělí 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jana 

de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků. L. b.: červená, nebo 
Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze. L. b.: bílá

St 21. 10. Středa 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka bl. Karla 
Rakouského. L. b.: bílá

Čt 22. 10. Čtvrtek 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jana 
Pavla II., papeže. L. b.: bílá

Pá 23. 10. Pátek 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jana 
Kapistránského, kněze. L. b.: bílá

So 24. 10. Sobota 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. An-
tonína Marie Klareta, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní památka 
Panny Marie. L. b.: bílá

V kostelích které slaví výročí svého posvěcení:
ne 25. 10. slavnost vÝročí PosvěCení Kostela. Mše: Gloria, Krédo, preface 

vlastní. L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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V ostatních kostelích:
  30. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne
St 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: 

červená
So 31. 10. Sobota 30. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Wol-

fganga, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie. 
L. b.: bílá

ne  1. 11. slavnost vŠeCH svatÝCH. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá. 
Žaltář 3. Týdne

4. 10. sv. František z assisi
Byl synem bohatého obchodníka v  Assisi. 

Narodil se v  roce 1182 v  Assisi v  Umbrii ve 
střední Itálii a  při sv. křtu dostal jméno Jan. 
Vzhledem k tomu, že otec obchodoval s Fran-
cií, naučili se francouzštině i  jeho děti a malý 
Jan začal být příbuznými nazýván Francouzem 
– Franciskem (z  toho Francesco – František). 
Otec si přál, aby se kupcem stal i František, kte-
rý znal i  latinu, ale jeho život se ubíral jiným 
směrem. Zprvu bychom ho snad mohli označit 
za bouřlivého mladíka, v  němž ale převláda-
la dobrota srdce. Ve svém postavení nehleděl 
na peníze a  pěkně oblékaný pobýval rád ve 
veselé společnosti. Zároveň byl štědrý k  chu-
dým, a když jednou pro nedostatek času odbyl 
žebráka, s lítostí se pak za ním rozběhl. Toto, 
s ušlechtilou povahou, otevíralo jeho srdce pů-
sobení Boží milosti, na kterou se snažil horlivě 
odpovídat a tím rostl ke svatosti.

Jednou v polorozpadlém chrámu sv. Damiána poklekl před křížem a ve svém nitru jasně 
uslyšel výzvu: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá:“

Výzvu si vyložil doslovně ve vztahu k onomu chrámu a aby získal prostředky na jeho 
opravu, šel a ve Foligna prodal z otcova skladu nějaké látky i s koněm. V důsledku toho se 
jeho vztah s otcem vyostřil a setkání s ním měl František za nebezpečné. Když se otec ve 
věci majetkového sporu obrátil na biskupa, František před oběma svlékl své šaty s prohlá-
šením, že za svého otce bude nadále považovat jen toho v nebi. Tak se definitivně rozešel 
s minulostí na jaře 1206. V hrubém hábitu převázaném provazem pak převážně vlastními 
silami a s vyžebranými prostředky dokončil opravu chrámu. 

František vytvářel kolem sebe společenství a se svými druhy v hrubé kutně, prostými 
slovy skrze kázání na různých místech a osobním příkladem ukazoval ostatním lidem, jak 
je zapotřebí žít podle evangelia.
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František přišel v  roce 1209 do Říma s prosbou o potvrzení řehole, kterou žili, jako 
nového řádu. Zdálo se nemyslitelné, že by tato skupina „žebráků“ mohla s něčím takovým 
předstoupit před papeže. Podařilo se to. Papež s řeholí souhlasil a r. 1210 ji potvrdil pro 
začátek jen ústně, spíše jako bratrstvo kajícníků. 

Roku 1212 František společně s Klárou (pam. 11. 8.) založil II. řeholní větev – klarisky. 
Ta si v březnu v kostelíku Porcinkule dala od Františka ostříhat vlasy, přijala hrubý hábit 
a složila sliby.

Papež Honorius III. 29. 11. 1223 potvrdil bulou Solet annuere Františkem připravená 
řádová pravidla. František téhož roku o Vánocích, se souhlasem papeže, poprvé v dějinách 
postavil v Grecciu betlém. Vytvořil ho jako živé jesličky v přírodní jeskyni upravené podle 
evangelia na betlémskou stáj. Byla tam sloužena mše svatá, při níž bylo hlouběji prožíváno 
tajemství Vánoc.

V následujícím roce, 14. září, při modlitbách na hoře La Verna (lat. Alverno), se Františ-
kovi zjevil seraf v podobě ukřižovaného Spasitele a na Františkově těle zanechal stigmata 
– pět Kristových ran. Jednalo se o první předání stigmat v dějinách.

Pozemskou pouť František dokončil za pozdního sobotního večera, 3. října 1226, jako 
kajícník na holé zemi kláštera v Porciunkule.

Již za necelé dva roky po jeho smrti jej 16. 7. 1228 papež Řehoř IX. prohlásil za svatého.
Zdroj: catholica.cz

Pozvánky
Setkání u kaple Panny Marie a sv. Trojice ve vitějovicích 
v neděli 11. října od 15 hod. Po krátké pobožnosti posezení u ohně (vuřty s sebou).

Setkání u kaple Panny Marie v osekách (u Prachatic) 
v úterý 13. října od 16:30 hod. Po mariánské pobožnosti program pro děti.

slavnost posvěcení kostela
8. října 2020 uplyne 330 let od posvěcení kostela ve Volarech.
 V neděli 11. 10. budeme slavit slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA. 
Dopoledne slavnostní mší sv. v 9:30 hod.  
a odpoledne ve 14:00 hod. komentovanou prohlídkou kostela i věže. 
Bude také možnost od 10:00 do 17:00 shlédnout církevní expozici
 ve volarském muzeu.
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Life update

Farní rodina
Ve farním společenství jsme skutečně jako jedna velká rodina. Mám radost, že to mohu 

mnohdy pociťovat i u nás v Prachaticích. Je moc milé potkávat stále stejné farníky, mladé 
rodiny a přátele nejen na mši svaté, ale také na nejrůznějších farních akcích či slavnostech. 

V posledních dnech jsem zažíval tento pocit hned několikrát. Když pan vikář ohlašoval 
při nedělní mši svaté narození mé holčičky nebo blížící se svatbu mladé dívky, která je 
součástí prachatické rodiny taktéž od malička. Další takovou milou situaci jsem zažil, když 
jsem se vydal na kněžské svěcení našeho pana jáhna Jana a hned po cestě na tuto slavnost 
jsem potkával naše prachatické farníky. Při mši svaté jsme pak téměř všichni prachatičtí 
seděli pohromadě v lavicích za sebou – jako jedna rodina. 

Mnohokrát slyším poznámku, jak je ten náš katolický svět malý, a je tomu skutečně tak. 
Několikrát jsem se o tom přesvědčil a někdy zíral, jak se věřící lidé znají a někdy na druhém 
konci republiky mají společné známé či přátele.

A to, si myslím, je jedna z velkých výhod, být součástí katolické rodiny, součástí místní 
farnosti. Nechápu prostě názory, že jde jen o mou víru v Boha a důležitý je jen můj osobní 
vztah s Bohem bez ohledu na církev, že církev nepotřebuji k tomu, abych mohl žít plno-
hodnotný vztah s Bohem. S tím já naprosto nesouhlasím. A tolikrát už jsem zažil, jak mě 
farní rodina, kněží, celá církev formovali v mých názorech, utvářeli se mnou společenství, 
ve kterém jsem ještě mnohem silněji zakoušel Boží přítomnost, než jen já sám v osobní 
modlitbě. Pro mě je farní společenství důležité. A děkuji Bohu, že je v naší farnosti toto 
společenství živé, díky mnoha aktivním farníkům. 

Jak jsem již slyšel několikrát v kázáních, modlíme se modlitbu „Otče náš…“, protože 
nevoláme k Bohu pouze za sebe, ale společně s ostatními věřícími, kteří byli pokřtěni.

Nezapomínejme tedy stále budovat a rozvíjet naše vztahy ve farním společenství, v celé 
naší církvi. Jsme jedna rodina Božích dětí. A když slyšíme kritiku naší církve, je to kritika 
naší společné rodiny, ne něčeho vzdáleného, co se nás netýká, ale naší rodiny, protože jsme 
všichni bratři a sestry v Kristu. Modleme se tedy nejen za naše farní společenství, ale za 
celou církev. Petr Šrámek
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Slovo vikáře

Dotýkané relikvie sv. jana
V pátek 11. září k nám do Prachatic zavítal biskup Vlastimil Kročil. 
Přijal moje pozvání na bohoslužbu, při které bylo posvěceno plát-

no, jež bude použito k výrobě ostatkových růženců ke cti sv. Jana 
Nepomuka Neumanna.

Inspirovat jsme se nechali v Polsku, kde se podobné růžence 
vyrábějí a prodávají. Možná jste si takový růženec z Polska také 
přivezli, nebo vám ho někdo daroval. 

Jde o  to, že ve spojovací části růžence, kde obvykle bývá 
vylisovaný reliéf Panny Marie, je namísto něho obrázek světce 

a z druhé strany je pod průhlednou vrstvou umístěný malý kousek 
látky, která je dotýkaným ostatkem téhož světce. Jeden takový růženec 

s obrázkem a ostatkem svaté sestry Faustiny jsem si kdysi přivezl z Krakova. Když jsem 
o tom mluvil s P. Rafaelem, naším bývalým kaplanem, řekl mi, jak se růžence vyrábějí a že 
má dokonce známého, který se výrobou takových růženců zabývá. 

Nápad jsme se rozhodli uskutečnit, bylo však potřeba získat požehnané plátno. Shodou 
okolností máme k dispozici relikviář s ostatky sv. Jana, který jsme dostali darem od ře-
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holnic z Německa, které ho zase před lety dostaly jako dar ze Spojených států amerických. 
V relikviáři je kousek kosti našeho světce a v pouzdru je uložen doklad, tzv. autentika, který 
potvrzuje pravost ostatků. Možná si vzpomenete, že mi relikviář sestry předaly loni při 
poutní mši sv., které se zúčastnil také pan nuncius arcibiskup Balvo a oba naši biskupové. 
Už tehdy jsem oznámil, že tato relikvie bude uložena do nového oltáře, který bude zhotoven 
pro kostel sv. Jakuba v rámci jeho současné velké rekonstrukce. 

Ostatkové plátno požehnal Otec biskup podle doporučených modliteb z Polska. Na plát-
no rozprostřené na oltáři jsme již před bohoslužbou položili relikviář a biskup ho po kázání 
modlitbou, pokropením posvěcenou vodou a okouření kadidlem požehnal.

Pro čtení biblických textů ke mši sv. jsme vybrali úryvky z Písma svatého, ve kterých 
se objevuje téma působení Boží milosti skrze nějakou textilii. Ve Skutcích apoštolů v 19. 
kapitole je zmínka o tom, že lidé kladli na nemocné šátky a zástěry, které používal apoštol 
Pavel a nemocní byli uzdravováni. Pro čtení z evangelia jsme vybrali příběh nemocné ženy, 
která se zezadu dotkla Ježíšových šatů. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, 
budu uzdravena.“ A byla ze svého neduhu vyléčena. (Mk 5,25-34). 

V homilii pan biskup zdůraznil, že k tomu, aby taková uzdravení mohla nastat, je potře-
ba pevné víry v Boží působení. Bez víry by se totiž jednalo o nekřesťanskou magii a pověru.

Požehnané plátno nyní pošleme do Polska, kde bude použito na výrobu zmíněných rů-
ženců, kterých necháme zhotovit více druhů z různých materiálů. Budeme pak mít k dis-
pozici krásný originální dárek s duchovním obsahem, který bude možné získat pouze a jen 
v Prachaticích. Certifikát k požehnání ostatků najdete na str. 22.

Osobně se už těším na to, až se svou každodenní modlitbu růžence budu modlit právě 
na tomto našem prachatickém „počítadle“ v duchovním spojení se sv. Janem Nepomukem 
Neumannem.

 P. Petr
Foto St. Vitoňová, Člověk a víra
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Svátost smíření

encyklika Castī Connubiī – 1. část
Lidské tělo se s přibývajícím věkem vyvíjí. Tělo dospělého je jiné než tělo dítěte. Přesto 

má tytéž údy, jako na začátku, a ve stejném poměru. Kdyby některý vyrostl nadměrně, nebo 
nepřirozeně zakrněl, jiný přibyl (třetí ruka), nebo místo lidského vyrostl zvířecí, apod., byla 
by to zrůda. Podobné je to s naukou církve ve věcech víry a mravů. Také bývá v měnících 
se společenských poměrech nově formulována, reaguje na nově vznikající situace, které se 
dříve nevyskytovaly, přesto je stále táž a lze se na ni spolehnout. Hájí neměnné hodnoty 
a pomáhá lidem té které doby jim rozumět a přijmout je.

Projdeme si společně nauku církve o manželství, jak ji objasňují papežové a jimi zříze-
né instituce v posledních desetiletích. Začneme encyklikou (okružním listem) papeže Pia 
XI. Castī Connubiī [dignitas] (Důstojnost čistého manželství), vydanou 31.12.1930. „Jak 
podivuhodná je důstojnost čistého manželství poznáváme nejlépe z toho, že Kristus … pojal také 
tento zdroj a základ veškerého rodinného života a  lidské společnosti do svého podivuhodného 
úradku, jímž obrodil a vykoupil celé lidstvo …“ V úvodu zmiňuje základní křesťanské pravdy 
o manželství, které tvoří jeho neochvějný a nedotknutelný základ: „že manželství nebylo 
ustanoveno ani obrozeno lidmi, ale Bohem; že je zabezpečili, upevnili a povznesli svými zákony 
nikoli lidé, nýbrž sám Tvůrce přirozenosti Bůh a Vykupitel téže přirozenosti Kristus Pán; že tedy 
tyto zákony nepodléhají ustanovením lidským, a neplatnou je i taková dohoda manželů, která je 
v rozporu s podstatnými vlastnostmi manželství.“ Zdá se, že právě toto je pro mnoho lidí dnes 
nepochopitelné a nepřijatelné. Nevnímají přesah života do věčnosti a nepočítají s ním, 
veškeré úsilí o dobro a štěstí uzavírají do hranic pozemské skutečnosti a hledají ho v první 
řadě pro sebe a teprve následně („až co zbyde“) pro druhé. 

„ … přece však také lidská vůle má při něm úlohu, a to velmi vznešenou, neboť každé jednotlivé 
manželství, jakožto manželské spojení mezi tímto mužem a touto ženou, vzniká pouze svobodným 
souhlasem obou manželů; tento svobodný úkon vůle, jímž každý z obou manželů předává a přijímá 
zvláštní právo manželské, je k uzavření opravdového manželství tak nutný, že žádná lidská moc 
není s to, aby jej nahradila.“ 

„Manželstvím se spojují a splývají duše, a to dříve a vroucněji než těla; níkoli prchavým vzru-
šením citů nebo náklonností srdcí, nýbrž uváženým a pevným rozhodnutím vůle; z tohoto splynutí 
duší podle ustanovení Božího vzniká posvátný a neporušitelný svazek.“

„A tak posvátné společenství pravého manželství má svůj zdroj i ve vůli Boží i ve vůli lidí: 
od Boha je samo ustanovení manželství, jeho účel, zákony a dobra; lidé pak tím, že velkodušně 
předávají druhému vlastní osobu pro celý život, jsou příčinou – Bůh jim k tomu dává potřebné 
předpoklady a svoji pomoc – každého jednotlivého manželství, spojeného s povinnostmi a dobry 
stanovenými od Boha.“

Člověk tedy může svobodně rozhodovat o tom, zda vstoupí do manželství a s kým, ale 
ne o jeho obsahu a pravidlech – ta jsou daná Bohem. 

Hlavní část encykliky rozděluje autor do tří částí. Mluví o trojím požehnání manželství, 
o současných ohroženích manželství a o způsobech, kterými lze manželství pomoci.

Trojí požehnání nám předkládá v  pořadí: dítě – věrnost – svátostná stránka. „První 
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místo mezi manželskými dobry zaují-
má potomstvo. Sám Stvořitel lidského 
pokolení v ráji řekl prarodičům a skrze 
ně všem budoucím manželům: ,Rosť-
te a  množte se a  naplňte zemi.‘ Jeho 
úmysly však míří výše: chce, aby se lidé 
rodili nejen k tomu, aby existovali a na-
plňovali zemi, ale ještě více k tomu, aby 
byli Jeho ctiteli, Jej poznávali a milovali 
a nakonec se s ním radovali v nebi. Man-
želé tedy přijmou dítky ochotně a vděčně 
z ruky Boží a budou se na ně dívat jako 
na hřivny od Boha jim svěřené, které budou muset vrátit i s úrokem Pánu v den účtování.“

„Dobro potomstva se však nevyčerpává dobrodiním zplození, nýbrž musí přistoupit ještě něco 
jiného, totiž patřičná výchova dítěte. Dítě si samo nestačí a nemůže se samo o sebe postarat ani 
ve věcech pozemského života, natož v potřebách života nadpřirozeného; potřebuje pomoci, vedení 
a výchovy jiných po mnohá léta. Příroda i Bůh přikazují, že právo a povinnost vychovávat dítě 
přísluší především těm, kdo započali dílo přírody plozením. O tuto nezbytnou výchovu bude nej-
lépe postaráno v manželství, v němž jsou manželé navzájem spojeni nerozlučným poutem a tak 
je vždy zajištěna služba obou a vzájemná pomoc.“ 

Druhým požehnáním, o kterém Pius XI. mluví, je věrnost. Nejde jen o věrnost  manželce 
či manželovi, ale i o věrnost manželství samému, s jeho obsahem a závazky danými Bohem. 
„Myslí se tím vzájemná věrnost manželů v plnění manželské smlouvy: co náleží podle této smlovy, 
schválené Božím zákonem, jedině druhému manželovi, to se mu nesmí odpírat, ani povolovat 
osobě třetí; a nesmí se ani samému manželu dovolit to, co nikdy nemůže být dovoleným, protože 
se to příčí Božím právům a nemá to vůbec co dělat s manželskou smlouvou. … Věrnost tedy vyža-
duje především naprostou jedinost manželství, jak pro ni dal pravzor sám Stvořitel v manželství 
prarodičů: chtěl, aby toto manželství bylo pouze mezi jediným mužem a jedinou ženou.“

„Kristus chtěl, aby posvátný život manželský zůstal zcela bez poskvrny, a proto zakázal i dob-
rovolné myšlenky a žádosti (proti manželské čistotě): ,Říkám vám: každý, kdo se dívá na ženu 
se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.‘ Tato slova nemůže zbavit platnosti ani souhlas 
druhého manžela; jsou projevem zákona Božího a přirozeného, který nikdy nemůže prolomit ani 
změnit žádná lidská vůle.“

„Věrnost se rozvíjí snáze a také mnohem příjemněji a ušlechtileji z jiného zdroje, a to velmi 
vznešeného: z manželské lásky, která proniká všecky povinnosti manželského života a zaujímá 
v křesťanském manželství jakési čestné prvenství. … Svatý Pavel žádá: ,Muži, každý z vás ať 
miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev; vydal za ni sám sebe.‘ Miloval ji nesmírnou láskou 
ne pro svůj zájem, ale měl na zřeteli výhradně prospěch své Nevěsty.“

„Míníme lásku hluboko tkvící v duši a projevovanou i vnějšími skutky: manželé si musejí být 
navzájem oporou, aby ,vnitřní, duchovní člověk byl utvářen a zdokonalován den ze dne plněji.‘ Ve 
společném soužití mají dělat stále více pokroky ve ctnostech a růst v lásce k Bohu a bližním, neboť 
,v tom spočívá celý Zákon i Proroci‘ .“

(pokračování příště)
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Svědectví radosti

naše životní jubileum
Když se řekne, že ně-

kdo slaví životní jubileum, 
představíme si každý ně-
koho jiného. Mladičkého 
člověka, kterému je 18 let, 
začíná se rozvíjet, plnit si 
svá přání, má vlastně život 
před sebou. Nebo toho, kdo 
oslavuje padesátku, anebo 
člověka kmeta s  úctyhod-
ným požehnaným věkem. 
Není to tak dávno co jsem 
byla přítomna krásné velké 
oslavy v klášteře u borome-
jek. Oslava se týkala dvou 
oslavenkyň. Sestra Sebas-
tiana Veselská oslavovala 
krásné životní jubileum 
70 let a  katechetka Lenka 

Hanžlová 50 let. Pro někoho je to hodně let, pro někoho tak akorát. Když zdravíčko slouží, 
je to krásný věk. Se sestrou Sebastianou máme skoro společný den narození. Jen ona je 
o den starší. Jejich oslavu jsem s velkou radostí tedy sdílela společně s nimi. Po dlouhé 
době jsem se cítila šťastná, naplněna radostí. Přišlo mnoho gratulantů s kytičkou a dárkem 
v ruce. V klášterním parku se konala mše. Bylo při ní děkováno za dar života, vlastně za 
všechny ty, kdo zanechali stopu v našem životě. Počasí se vydařilo, lidem bylo dobře. Po-
hoštění bylo skvělé, nic nechybělo na prostřeném stole. Přípitek na zdraví, hodně skleniček 
cinkalo, připadalo mně to jako zvonky štěstí. 

Přijela jsem domů a dolehl na mě smutek. Už sedmdesát, kolik života mě zbývá? Ješ-
tě bych chtěla něco dokázat. Splnit si 
prosté přání, hlavně být trochu zdravá, 
schopná se o sebe postarat, na nikom 
nebýt závislá, věnovat se svým koníč-
kům, toulání v krásné šumavské příro-
dě, vnímat její krásy a zachycovat je na 
fotografie nebo film.

Děti se osamostatnily, vnučky jsou 
velké soběstačné slečny. Častokráte 
se ptám, přijdou vůbec v tento den za 
mnou obejmout mě, dát malou květin-
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ku do ruky? Miluji květiny, vždy mě dokáží potěšit. Mají málo času, omlouvám je, ale přesto 
se těším, doufám, že přijdou. Bude to pro mě odměna a já zapomenu, že už nejsem mladá.

V neděli po mši svaté u kapličky Liz jsem pozvala na malou oslavu své milé kamarádky, 
říkám jim Holky z naší školky. Udělaly mě velkou radost, z radosti jsem měla slzy na krajíčku. 
Dobře jsme se pobavily. Dá se říci bylo to skvělé. Kamarádka Marie nám zahrála a společně 
jsme si zanotovaly tu naši oblíbenou, kterou složila ona – „Ježíši Kriste“.

A já byla šťastná, že je mám. Věřím, že se máme doopravdy rády a že se na sebe můžeme 
kdykoliv spolehnout. Tento den byl Pánem Bohem požehnaný a my jsme mu za to vděčné.

Rodina se také ohlásila, že přijdou. Mám radost, že i moje děti a vnoučata na mě myslí, 
že jim přece jen nejsem lhostejná. Milli Hojdekrová

tradiční pouť
V malé lesní kapličce, zasvěcené Narození Panny Marie, v pěkné přírodě za Zdíkovem, 

nazvané „Liz“ se konala v neděli 6. září tradiční pouť. Mši svatou vedl P. Jaromír Stehlík. 
Jeho slova k oslavě Panny Marie se hezky poslouchala. Zpěvem dotvořily atmosféru zpě-
vačky z naší farnosti, nechyběl dobrý zpěvák Eda Krása. Na úvod zazněla krásná mariánská 
píseň Svatohorské Zdrávas, dvojhlasně v podání Marie Mrázkové a Marcely Babíčkové. 

Také jsme popřáli P. Jaromíru Stehlíkovi k jeho nadcházejícím narozeninám. Mnoho lidí 
ještě zavzpomínalo, jak chodili pěšky z okolních vesnic. Pomalu se někteří k této době vrací. 
U kapličky, i když počasí nebylo až tak pěkné, se sešlo hodně poutníků. Nechyběla dobrá 
nálada, o kterou se postarali harmonikáři, a  stánky s občerstvením. Rozzářené obličeje 
poutníků prozrazovaly, že jsou spokojeni. „Buď pozdravena svatá matko!“ 

MH
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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.

Poslední večeře
Je to jeden z nejznámějších obrazů západního světa. Leonardo da Vinci vytvořil své 

nejdokonalejší mistrovské dílo. Pochází z 15. století. Jedná se o nástěnnou malbu (460 cm 
x 880 cm), která je umístěna v klášteře Santa Maria Delle Grazie v Miláně. Ježíš rozpřahuje 
paže k vínu a kalichu. Je dobré upozornit na to, jak dokonale vystupuje Kristův krásný obličej 
z  nebeské krajiny v  pozadí. Kristus, k  němuž konvergují všechny linie, obklopen apoštoly 
rozdělenými do tříčlenných skupin, z nichž každá má odlišná, dynamická gesta. Díky tomu 
vypadá scéna naprosto přirozeně, než se na první pohled zdá. Ježíš právě oznámil mužům 
sedícím po jeho boku, že se ho jeden z nich chystá zradit. Ti proto reagují velmi prudce.

Poslední večeře zachycuje reakci každého apoštola, když Ježíš řekl, že ho jeden z nich 
zradí. Vlevo od Krista je tříčlenná skupinka – Petr, Jan a Jidáš. Jidáš má na sobě červenou, 
modrou a zelenou barvu a je ve stínu. Vypadá zaskočeně náhlým odhalením svého plánu. 
Svírá malou tašku, možná poukazuje na stříbro, které mu bylo dáno jako platba za zradu 
Ježíše. Rovněž převrhuje solný sklep, což může souviset s blízkovýchodním výrazem „zra-
dit sůl“, což znamená zradit svého Pána. Jidáš je také jediným člověkem, který má loket na 
stole a jeho hlava je také nejnižší z kohokoliv na obraze. 

Petr má výraz hněvu a zdá se, že drží v pravé ruce nůž, což předznamenává jeho násilnou 
reakci v Getsemanech během zatčení Ježíše. Petr se také naklání k Janovi, aby se zeptal 
Ježíše, kdo ho má zradit. Tomáš, Jakub větší a Filip je tříčlenná skupina vpravo do Krista. 
Tomáš je zjevně rozrušen. Jeho zvednutý ukazováček předznamenává jeho nedůvěru ve 
vzkříšení. Jakub vypadá ohromeně s rukama ve vzduchu. Obzvlášť výmluvné je gesto Fili-
pa, který vstal, aby se mohl lépe obhájit.
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Praktická stránka obrazu 
1) Bible je o lásce, ale 

je tam i tolik nega-
tivních věcí (zrada, 
války, nenávist...). 
Copak to není pro-
tiklad? Negativní 
postavy, tedy i  Ji-
dáš (měl o  sobě 
velké mínění, měl 
velkou sebelás-
ku, což je strašná 
zbraň ďábla), jsou 
pro nás varováním. 
Ale Bůh může vy-
těžit ze zla dobro. 
Postava Jidáše nám 
říká – nenapodo-
bujte mne! Když se 
člověk spálí od svíčky, nemusíme ho napodobovat a nemusíme se spálit, nemusíme tu 
negativní situaci prožít.

2) Poslední večeře, ustanovení eucharistie, mše svatá. Kněží pro nás slouží každý den mše 
svaté. Je dobré nechat sloužit mši svatou za kněze, za jeho zdraví.

3) Eucharistie – při svatém přijímání mohu říci následující modlitbu. „Pane Bože, přijmu 
Tě, ne však pro sebe, ale pro všechny, co po Tobě prahnou, ale neznají Tě.“ A pak se mohu 
pomodlit „Otče náš“, aby Bůh u lidí způsobil lásku k Ježíši.

4) Eucharistie je největší forma lásky Ježíše k nám a záruka našeho vzkříšení. Co udělal Kristus 
při poslední večeři? Oddělil krev od těla. Co se stane s člověkem, když se oddělí krev od 
těla? Nastane smrt. Podobně při ustanovení eucharistie – nastává smrt. Ježíš zemřel, 
aby nám dal život. Tomuto jen intelektem neporozumíme. Je třeba rozjímat v srdci. 
Při eucharistii vzniká pevný vztah mezi námi a Ježíšem. Pevný vztah, ale není levný. 
Vyžaduje od nás každodenní úsilí. Navíc láska, kterou máme v sobě, je omezená. Láska 
není jenom na jeden den. V našem rodinném životě potřebujeme denně nadpřirozenou po-
moc. Musíme se za to modlit („Pane, naplň mou rodinu plodem lásky“). V každé eucharistii 
také nastává smrt hříchu. Umíráme hříchu, abychom mohli žít novým životem. Když 
nezakusíme vzkříšení v životě, nejsme připraveni zemřít. Víme, že při mši svaté se po 
proměňování říká: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme“. 
Kde není smrt – není vzkříšení. Kde není vzkříšení – nemá cenu očekávat příchod Pána. 

Na internetu je také velmi zajímavý obraz k  rozjímání: „Svátost poslední večeře“ od 
Salvatora Dalího. Obraz je umístěn v Národní galerii v New Yorku. Na obraze je zvláštní 
zobrazení – Ježíšovo tělo průzračné, bezmála průsvitné a prostupuje skrze ně krajina.

PB
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Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech

význam Karla velikého pro čechy a moravu

Karel Veliký byl významný středověký panovník, kterého jeho současníci nazývali již 
podle vzrůstu Veliký. Tento přívlastek se objevuje již v jedné předmluvě Einhardovi kroniky 
a pak je předáván automaticky generacemi.

Karel Veliký se narodil 2. dubna 742 nebo 747 Pippinnovi III. Krátkému a matce Bertě, 
dcera Chariberta hraběte Laonského. Jeho rodiště KV není známo. Přesné je datum jeho 
úmrtí 28. ledna 814 v Cáchách, kde je také pohřben v katedrále Panny Marie (langobardský 
král 774, vláda 768 – 28. 1. 814, císař 800 – 814, 1165 svatořečen).

Jako prvorozený byl zaškolován otcem Pippinem III. Krátkým, od něhož hodně věcí 
z reálné politiky a diplomacie pochytil a také zdědil i strategický rozhled. Mezi významný 
počin na poli válečném patřilo zničení Avarské říše. V letech 791 – 803 pod náporem KV 
a jeho vojsk přestal existovat Avarský kaganát. Mocenským postavením KV v celé oblasti 
po vítězství nad Avary dalo vznik nebezpečí, že jako v případě Sasů i dalších nepokřtěných 
národů si KV vezme záminku k  další agresi. Tato situace urychlila u  slovanských vlád-
ců v této oblasti přijetí křesťanství a přispěla k etatizaci ve středním Podunají a částečně 
i v Čechách. S tím je spojen i vzestup Mojmírovské říše a následně i Čechy začínají hrát 
svou roli. Proto tento konstitutivní zásah Karlovců zanechal hlubokou stopu, jak to do-
kládá Kosmova kronika s odstupem několika staletí. Kosmas tak klade významnou roli 
na Karlova syna Pippina, který uvalil na Čechy tribut, kdy se Češi tomuto svazku nikdy 
nevzpírali jako věrní členové císařské komory a jako jeho poddaní. To podtrhuje podíl na 
významném karolinském vkladu do základů české státnosti, ať se na něm podílel Karel 
Veliký nebo jeho dědicové.

Dalším významným počinem byl zásadní podíl Karla Velikého na christianizaci Evropy. 
Velkou zásluhu na karolinské renesanci měly irské 
kláštery. Dle pokynů Karlova poradce Alkuina (cca 
730/5 v anglické Northumbrii – 804 v Tours) měli na 
rozvoj kultury doby KV nesmírný podíl. Ovšem vítěz-
ství Říma znamenalo včlenit irské církve do organi-
zace římského západního univerza i liturgie. Z těchto 
důvodů Iroskotové při svém dalším pronikání zejmé-
na do Bavorska přizpůsobovali svou typickou liturgii 
místním zvyklostem a postupně ji romanizovali. Po-
čátky konce iroskotského křesťanství lze spojit s vy-
sláním misie mnicha Augustina (+ asi 604/5) a  39 
benediktinů Řehořem I. Velikým (530 – 604) roku 
596, aby obrátil ke křesťanství Anglosasy v Británii. 
Anglosaská misie tak zejména v zemích východně od 
Rýna uplatňovala svůj přístup. Přinesla tak nová, od 
papežské autority odvozená arcibiskupství do Fran-
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ské říše. Ač si Karolingerové zachovávali k nové instituci určitý odstup, postupně ji akcepto-
vali a ta měla potom nemalý podíl na dalším vývoji franské zemské církve. Římská liturgie 
se obecně ujala kolem r. 800. Mezi nejúspěšnější misionáře patřil původně benediktinský 
mnich Bonifác (Winfried cca 671/5 ve Wessexu – 754, později prohlášen za svatého), jenž 
jméno přijal r. 718 v Římě a následující rok byl papežem Řehořem III. (731 – 741) poslán 
na misii do východní oblasti Franské říše a jejího pohraničí na území dnešního Německa.

Významným obdivovatelem Karla Velikého byl náš Karel IV., který mu v Praze na Kar-
lově zasvětil kostel, který svým půdorysem připomíná cášský oktogón tamní katedrály. 
Karel IV. kromě toho získal relikvie Karla Velikého. Ty byly uloženy v otvoru obrazu Karla 
Velikého na Karlštejně v kapli sv. Kříže. 

Další pokračování ke Karlu Velikému více ve vztahu k církvi a Čechám příště.
M. Böhm

Pouť ke sv. andělům strážným v čepřovicích
V sobotu 5. září jsme oslavili v kapličce v Čepřovi-

cích anděly strážné. Termín se odvíjí od svátku andělů 
strážných stanoveného v roce 1667 papežem Klemen-
tem X. na první neděli v září.

„Každý máme svého anděla. Jenom ve spěchu živo-
ta v nás i kolem nás nevnímáme srdcem ani vírou jejich 
přítomnost, ačkoli se často projevují. Jsou strážci na-
šeho srdce, vnukají nám průzračnost, prohlubují dar 
údivu nad Božím dílem, vedou nás v myšlenkách ke 
správným úsudkům, nabádají nás zaměřit svůj život 
k Bohu, učí nás pravdě, pokoře a milosrdné lásce. Po-
kud se budeme snažit o tyto skutečnosti, staneme se 
dětmi Božího království – bez infantilnosti a přehna-
né naivity – a přece průzrační, plní života a očekávání 
naplnění našich nadějí, které nám vnuká sám Bůh. 

Potom budou i naši andělé hledět 
na tvář našeho nebeského Otce, 
budou vnímat, co si přeje v našem 
životě a  radostně nám to budou 
sdělovat,“ řekl v homilii P. Šimon 
Stančík. V  závěru homilie vyzval 
ke ztišení, abychom si uvědomili 
přítomnost svého  anděla stráž-
ného, poděkovali mu za jeho péči 
a zaslechli, jaké vnuknutí má pro 
nás připraveno na dnešní den.

St. Vitoňová
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Stalo se

letní novinky z Farní charity
Dne 23. června se uskutečnilo 

u  záblatského kostela „Hudební 
vystoupení smyčcového kvar-
teta PeZet“ z Českého Krumlova. 
Účinkujícími byli Ivana Čížková, 
Marta Talířová, Josef Čížek a Fran-
tišek Talíř. Návštěvníkům bylo k dis-
pozici celé prostranství, kde si každý 
mohl najít vhodné místo k  sezení 
a  poslechu. Děkujeme účinkujícím 
za tento nevšední kulturní zážitek.

Den Charity, který připadá na 
svátek patrona charity sv. Vincence 
z  Pauly 27. září, oslavíme v  azylo-
vých domech, které provozuje Farní 
charita Prachatice, Dnem otevře-

ných dveří a výstavami fotografií ve středu 7. října 2020 od 10 do 16 hodin v rámci Týdne 
sociálních služeb. Konání naší akce bude podmíněno aktuální situací kolem Covid 19.

„Prachatická charita v obrazech“ byl název výstavy fotografií z prachatického Cha-
ritního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a Domu sv. Petra pro muže v Záblatí. 
Na fotografiích byl zachycen běžný život ubytovaných, dobrovolné pracovní činnosti, volno-
časové aktivity, ale i kul-
turní akce nebo výlety. 
Výstavu si bylo možné 
prohlédnout v  Zimní 
zahradě na Městském 
úřadu v  Prachaticích, 
kde byla k vidění během 
celého července. Příleži-
tost k návštěvě výstavy 
využili i  ubytovaní kli-
enti z našich azylových 
domů. Ty nejvíce zají-
malo, jestli na fotkách 
najdou sebe nebo něko-
ho známého. 

Jana Schwarzová, 
ředitelka FCH Prachatice
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Stalo se

mše pro českou kněžnu
Slavíme svátek svaté Ludmily, oslavujeme ji. Život čes-

ké světice, babičky sv. Václava, je v  obrysech znám. Sv. 
Ludmila nebyla jen manželkou přemyslovského knížete 
Bořivoje, ale také ochránkyní kouzla a tepla domova. Ona 
sama přivedla na svět šest dětí. Významnou roli sehrála 
ve výchově nejen svých dětí, ale hlavně měla velký podíl 
na výchově svého vnuka Václava. Sama byla velice zbož-
ná, a  tak také ke zbožnosti vedla Václava. Dne 15. září 
v  roce 921 z  příkazu snachy Drahomíry byla zavraždě-
na na tetínském hradišti. Svatá Ludmila i v dnešní době 
může inspirovat k  tomu, jak naplňovat poslání ženy, 
matky a vychovatelky v rodině. Její životní příběh se stal námětem pro různá výtvarná 
i literární díla. 

V neděli 13. září se ve zdíkovském kostele zasvěcenému právě sv. Ludmile konala poutní 
mše za účasti poutníků místních i z okolí. Pěvecký sbor zazpíval baladickou píseň o sv. Lud-
mile. Mši celebroval P. Vavřinec Skýpala. Poutní mše byla zážitkovým okamžikem a milou 
vzpomínkou. MH

Dávno tomu v české zemi žena, klenot mezi všemi, moudrá kněžna Ludmila. 
Slouží Bohu, slouží lidu, léčí rány, léčí bídu, něžná kněžna Ludmila…
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Pouť v novém Údolí
Ve svátek Jména Panny Marie v  sobo-

tu 12. září se sešli poutníci již podesáté na 
mši svatou u „kříže smíření“ v Novém Údo-
lí. Kříž byl vztyčen a požehnán v roce 2011 
a v tomto roce zde byla slavena mše svatá 
dvakrát.

Mši svatou celebroval P.  Didak Robert 
Klučka OFM,  který kříž při jeho vztyčení 
žehnal, koncelebroval volarský farář P. Ka-
rel Falář. V závěru přišel poutníky pozdravit 
i pan farář z Haidmühle P. Alois Kaiser.

V  homilii na čtení ze soboty 23. týdne 
v  mezidobí sdílel P.  Didak svědectví o  své 
tetě, která byla dobrou a  řádnou ženou, 
avšak alkoholičkou. Všichni blízcí se za ni 
celá léta modlili a postili, aby přestala pít. 
A  Pán Bůh jejich modlitby vyslyšel, avšak 
poněkud jinak, než si představovali. Teta 
onemocněla a po zbytek svého života byla upoutána na lůžko. Ano, je to smutné, ale své 
závislosti byla zbavena. Mysleme na to, až budeme příště přát: Hlavně hodně zdravíčka. 
Důležitější než fyzické zdraví je spása duše a zachování života pro věčnost. St. Vitoňová



21

Kaple 
Bičovaného Krista 
je kompletní

V pondělí 14. září 2020 požehnal za pří-
tomnosti volarského starosty Víta Pavlíka 
místní duchovní správce P.  Karel Falář na 
jaře dokončené sousoší zdobící kapli Bičova-
ného Krista. Vzhledem k tehdy vrcholící jarní 
epidemii se žehnání sousoší v  kapli, kterou 
v  roce 1759 nechal vystavět Jakub Pinsker, 
přesunulo na závěr léta a  jak datum, tak 
hodina rozhodně nebyly vybrány náhodně.  
14. září si totiž římskokatolická církev při-
pomíná svátek Povýšení svatého Kříže a tře-
tí hodina odpolední je podle tradice okamži-
kem, kdy na kříži zemřel Ježíš Kristus.

Kaple, stejně jako navazující unikátní kří-
žová cesta byla za dob socializmu zdevasto-
vána a torza původních soch se nacházejí v městském muzeu. Instalace nových od sochaře 
Lukáše Hosnedla započala v  loňském roce a ukončena byla na jaře doplněním druhého 
z andělíčků.  Jaroslav Pulkrábek
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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 v. – Dvě města (1. část)
Mirepoix. Další nádherné město z mnoha na trase. Mimo jiné také název pro zelenino-

vou směs celeru, cibule a mrkve.
Když mne zastihlo svítání, blížil jsem se po dlouhém kamenném mostě přes řeku L´Hers 

k centru tohoto města. Kolem půl osmé ráno jsem se ocitl na hlavním náměstí zaplněném 
trhovci a lidmi proudícími ze všech stran.  Dalo se tu sehnat téměř všechno, od zeleniny 
přes šperky, boty, zvířata, motorové pily až po matrace. Nádherné domy s dřevěnými pod-
loubími vracely město i jeho obyvatele zpět do středověku, přímo pod dohledem majestátní 
katedrály uprostřed. Tam také směřovaly mé první kroky.

Pro mne, jako analfabeta ve věcech stavitelských, je poměrně těžké vystihnout krásu 
těchto staveb. Když vidíte jednu za čas, je to jiné, než když jako já vidíte třetí katedrá-
lu a dvacátou sakrální stavbu v deseti dnech. Postupně nahrazujete slova jako velkolepá 
a úžasná a spokojíte se se slovem hezká. Je to trochu škoda, protože si tyto pilíře historie 
a krajiny zaslouží více.  Na mou obhajobu ale musím dodat, že by se o nich daly napsat celé 
knihy a to raději nechám někomu, kdo tomu rozumí alespoň o trochu více než já. Přesto se 
ale občasnému popisu některých z nich nevyhnu.

Turistická kancelář otevírala až za hodinu, a tak jsem se vydal obejít tržiště. Koupil jsem 
si bagetu, několik jablek a banánů a velký kus domácího kozího sýra. Nejvíce mě zaujal stá-
nek s velkými pánvemi a kotly s jídlem. Nejmenší měly v průměru něco přes metr a linuly 
se z nich úžasné vůně. Pak jsem si sedl u kanceláře a sledoval čilý ruch toho mnohohlavého 
organismu. V devět hodin jsem od mladé pracovnice turistické kanceláře dostal další razít-
ko do svého pasu a mohl vyrazit dál. Po necelých dvou hodinách ve městě jsem byl docela 
rád, že mne zase pohltilo lesní ticho a klid. Slunce se opřelo do mých zad a bylo by mi vedro 
k nesnesení, kdyby mne nekryl stín stromů.

Cesta, zprvu vedoucí po rovině, začala prudce stoupat, ale šlo se dobře. Povrch lesních 
pěšin byl příjemný jak pro mé nohy, tak pro mou mysl. Za první malou vsí jsem narazil na 
odpočívající postarší pár Francouzů. Žena uměla anglicky, a tak jsem se s ní dal do řeči. 
Byli to poutníci jdoucí z opatství Fonfroide do města St. Bertrand. Večer chtěli přespat též 
v La Carlaret, a tak jsem se s nimi rozloučil s tím, že se určitě ještě potkáme. V další malé 
vsi s názvem Teihet jsem doplnil vodu, která mi v nastalém vedru rychle ubývala. Od ženy 
z Pentayole jsem věděl o dobrém místě na odpočinek, které se nacházelo u kostela ve vesnici 
Vals. Tam jsem také dorazil přibližně kolem jedné hodiny.

Dovolím si stavbu alespoň přibližně popsat, i když nejsem, jak jsem již předeslal, žádný 
odborník.  Kostel je členitý, nejstarší část pochází ze 12. století. Poutník, hned jak vyšpl-
há ke skále, v níž je většina kostela vytesaná, musí projít po úzkém schodišti průrvou až 
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k prvním dveřím. Těmi vejde do nízké spodní lodě, ve které si musí dávat pozor na hlavu. 
Podlaha je ve svahu a  k  oltáři se jde mírně do kopce. Oltář s  presbytářem je v  jakémsi 
mezaninu, protože nad spodní lodí je ještě jedna, horní loď s vysokým stropem. Z obou 
je na oltář vidět. Za horní lodí je pak kůr s vchodem na věž stojící na nejvyšším vrcholku 
skály. Byl jsem udiven jedinečností práce s prostorem. Bylo to tak jiné, než na co je běžně 
návštěvník kostelů zvyklý.

Obešel jsem kostel zleva přes malý hřbitov a  zadní brankou se dostal do nevelkého 
parku. Byly zde odkryty základy starších budov přilehlých ke kostelu a kolem nádherně 
hebký trávník s několika desítkami stromů. Na spodní straně parku bylo ze skály možné 
pozorovat celou vesnici jako na dlani. Ve stínu mohutného buku tu byl i kohout s vodou. 
Víc jsem k odpočinku ani nepotřeboval. Prvně jsem si přepral několik triček a dal je sušit 
kolem, na prudkém slunci schla přímo pod rukama. Po obědě jsem se na chvilku natáhl 
a odpočíval. Počítal jsem, že se odsud nejméně dvě hodiny nehnu. Kolem půl čtvrté jsem 
se zvedl a vyrazil dál. Moc se mi odsud nechtělo, a kdybych neměl domluvený nocleh v La 
Carlaret, asi bych tu zůstal i přes noc. Vzduch byl horký a bylo téměř bezvětří.

Když jsem procházel vsí, spatřil jsem ženu, jak umývá Felicii. Neodpustil jsem si několik 
posunků, že to auto je z Čech a já taky. Žena se smála. České auto zde v hlubokých údolích 
francouzských, dral se ze mě pocit hrdosti. I když při pohledu na omlácený a rezavý proto-
typ to nebyl zrovna dobrý příklad toho, k čemu se hlásit.

Z vesnice cesta počala stoupat. Po necelé půl hodině jsem se dostal na vyvýšené louky, 
ze kterých byl nádherný výhled do krajiny. Francouzský pár byl už přede mnou a já chtěl 
dorazit do noclehárny s nimi. Věděl jsem, že mi to ušetří hledání a komunikaci, protože 
hostitelka neuměla anglicky. Šel jsem tedy svižně. Po pozvolném klesání jsem se dostal do 
širokých zoraných polí. Na nich stály obrovské zavlažovací systémy, něco tak velkého jsem 
do té doby neviděl. Kolem zdroje pevně přichyceného k zemi se, na kolech stejně velkých 
jako je zadní od traktoru, otáčela konstrukce dlouhá místy i několik stovek metrů, plná 
trysek na rozprašování vláhy. Když jsem se rozhlížel po krajině, v dálce před sebou jsem 
spatřil francouzské poutníky.
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Dostihl jsem je pod velkým ořechem, v jeho stínu se schovávali před sluncem a odpo-
čívali. Po krátkém představení jsme se vydali dál spolu. Jmenovali se podobně, Michel 
a Michele, vyslovovalo se to ale stejně. Oba už byli v důchodu a ona byla zdravotní sestra. 
Pouť už absolvovali několikrát, kvůli náročnosti ji ale chodili po čtrnáctidenních úsecích. 
Pocházeli z místa kousek od St. Bertrand, kde také plánovali skončit u místní katedrály.

Cesta seběhla z polí a skrze vesničku St. Amadou nás navedla až na pěšinu mizící v hlu-
bokém hvozdu. Hned jak jsem na ní vstoupil, bylo mi jasné, že to není ledajaká pěšina. Byla 
to stará trať. Podle Michelina průvodce zde kdysi stála železnice z Limoux přes Mirepoix 
do Pamiers. Po zrušení linky byly vytrhány koleje a celá stavba byla ponechána napospas 
přírodě. Teprve v posledních letech se za finanční pomoci vyšších institucí udělala sbírka 
a hluboké úvozy procházející lesem byly vyčištěny a upraveny.

Představoval jsem si, jaké to asi tenkrát mohlo být.  Malá parní mašinka táhnoucí ně-
kolik vagónů v hlubokém listnatém lese. Ten se občas rozevře a z okna je vidět daleko do 
krajiny. Teď, asi po dvou kilometrech, míjíme starou vechtrovnu a šraňky. Násep se pomalu 
snižuje a koleje se začínají nořit do svahu. Vlak se mírně nahne doleva a vjede do dlouhé 
zatáčky. Pak vyjede z lesa do polí. Na kopci nad tratí je chvíli vidět několik domků vesnice 
La Carlaret a hned nato vjede vlak do úvozu. Pod mostem vedoucím ze vsi na nádraží začne 
mašina brzdit. Úvoz se rozevře a vlak se skřípotem zastaví v malé staničce.

Sice jsme nejeli vlakem, ale náš scénář byl stejný. La Lampisterie, naše ubytovna, byla 
zřízená ve staré nádražní budově. Přivítala nás usměvavá Francouzka a chvilku po nás do-
razil i její syn. Už z venku budova vypadala útulně, ale uvnitř byla naprosto kouzelná. Krb, 
vysoké zasklené knihovny, tlusté koberce, veliké pohovky, vyřezávané židle a tak bych mohl 
pokračovat donekonečna. Nejvíce mě ale zaujal sporák. Šest plotýnek a trouba, že by se 
tam vešel pěkně rostlý kanec. Venku na perónu byl dlouhý jídelní stůl prostřený na večeři.

Má místnost byla též velká a útulná. Dříve ji používali nejspíš jako dětský pokoj, upro-
střed ní trůnila velká pohodlná postel. Dal jsem si sprchu a převlečen do čistého jsem se 
s ostatními sešel u stolu. Chodů bylo několik, po předkrmu přišla polévka, pak zeleninová 
mísa, hlavní jídlo a buchta a sýr na konec. Rád bych jmenoval alespoň jednu ingredienci, 
ale ať jsem se sebevíc snažil přijít na to, z čeho je navařeno, byl jsem ztracen.

Francouzi rádi mluví o sýru na konec. Protože když se mluví o sýru, mluví se i o víně. 
Hostitelka donesla láhev, a tak se sedělo a povídalo, než zapadlo slunce. Konverzace probí-
hala ve francouzštině, občas se na mě Michele otočila a něco mi vysvětlovala. Hostitelčin 
syn uměl také trochu anglicky, dozvěděl jsem se, že je učitelem biologie na střední škole 
a minulý rok zdolal Kilimandžáro. Jinak jsem ale seděl a poslouchal. Francouzština se mi 
vždy líbila a byla mi příjemná na poslech. Nerozuměl jsem jim, občas jsem pochytil nějaké 
slovo, ale jinak jsem byl úplně mimo.

Když se ochladilo, sedli jsme si dovnitř k zázvorovému čaji a mapám. Hostitelka byla tak 
hodná, že zavolala do místa, kde jsem chtěl další noc přespat, a ohlásila mě. Chvilku jsem 
přemýšlel o tom lehnout si na zahradu, ale když jsem si vzpomněl na omrzlou trávu ráno 
kolem Mirepoix a příjemnou postel uvnitř, pohodlí vyhrálo. Dostal jsem instrukce na ráno, 
a když čaj došel, rozešli jsme se ke spaní. Únava udělala své a já usnul hned, jak jsem zalehl.

Ondřej Pulkrábek



26

 
Na návštěvě u

jana rothschedla
novokněze, farního vikáře Prachaticka

Narozen:  1983 v Prachaticích
Rodina: otec zemřel před 6 lety, maminka pracuje v zahradnictví, mladší bratr má 

svou rodinu 
Vzdělání: ZŠ Vodňany, SPŠ elektrotechnická v Písku – obor telekomunikace, teologická 

studia
Zaměstnání: přidavač na stavbě, kostelník, pastorační asistent

Máte čerstvě za sebou zásadní krok svého života. Mnozí s Vámi prožili Vaše svěcení, 
primici i následnou oslavu, něco napoví fotky. Jak jste tyhle události prožil Vy? 

Bylo toho hodně najednou, chtěl jsem se soustředit na ty důležité a vznešené věci, ale 
zároveň jsem musel přes veškerou pomoc ostatních řešit i věci velmi přízemní a provozní. 
No a potom všechno další někde mezi těmito dvěma krajnostmi. Byl to tedy čas objemný 
a pestrý, a tím pro mě velmi vyčerpávající. Většinu času jsem se cítil přehlcený nejrůzněj-
šími podněty.

Dostal jste mnoho přání a darů, hmotných i duchovních, co z toho Vás zaujalo?
Nejvíc mě dojal dárek od mé malé kmotřenky a blahopřání, které sama vyrobila. 
Vaše cesta ke kněžství, jak už jste prozradil, trvala od prvního rozhodnutí 17 let, 

tedy nebyla jednoduchá. Můžete tuto dobu svého zrání nějak popsat, jak se vlastně 
vše u Vás vyvíjelo a proč to tak dlouho trvalo?

Vnitřně tam žádný vývoj nebyl. Na začátku bylo povolání a to se nikdy nezměnilo ani 
nezachvělo. 

Do konviktu jsem nastoupil hned po maturitě v roce 2003. Potom 2 roky na KTF UK. 
Po druháku jsem byl odejit ze semináře. Dodnes nevím proč, žádné oficiální důvody jsem 
nedostal. Chodí to tak, že biskup vás bez důvodu přijme a bez důvodu s vámi může rozvázat 
spolupráci. Školu jsem (s přerušením) dokončil laicky, ale bez titulu. Nenapsal jsem diplo-
movou práci, takže jsem v roce 2011 udělal jen státnice, ale titul jsem nedostal. Já osobně 
jsem ho k ničemu nepotřeboval, a jak jsem se dozvěděl na přednáškách z církevního práva, 
pro kněžské svěcení není potřeba. 

Otec biskup Vlastimil mě pak znovu přijal v roce 2015, ale titul ode mě požadoval. Tak 
jsem musel opět do školy. S diplomkou jsem se trápil další 2 roky a v roce 2019 jsem titul 
Mgr. dodělal na TF JČU. Náhradní duchovní formaci jsem měl v Českém Krumlově pod 
vedením Prel. Václava Píchy v letech 2017-2020.

Při své primici jste děkoval několika pro Váš život důležitým lidem. Mohl byste je-
jich zásluhy trochu zopakovat pro naše čtenáře?

Můj vodňanský farář P. Zbigniew Wawrowski přišel do farnosti v době, kdy jsem byl 
v pubertě, hledal jsem smysl života a přede mnou stálo osobní životní rozhodnutí, zda 
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chci vůbec být věřícím křesťa-
nem. Jestli je život z víry pro mě. 
S  ním jsem prožil takovou první 
teologickou fakultu. Ukázal mi, 
že život bez víry v Pána Boha po-
strádá smysl. To on mě tenkrát 
přemluvil, abych šel na adoraci, 
na které se mi dostalo povolání ke 
kněžství, a na kterou jsem původ-
ně ani jít nechtěl.

S.M. Veronika Cuřínová mě po 
vstupu do semináře přijala do své 
osobní duchovní péče a  celý ten 
čas se za mě modlila, nechávala 
sloužit mše svaté a přinášela osobní oběti. Nesla mě ve svých modlitbách jako dítě v peřin-
ce, abych nenarazil nohou o kámen. 

P. Jan Gerndt, farář zbraslavský a bývalý farář uhříněveský, se mě ujal ve chvíli, kdy mi 
na té mé cestě bylo nejhůř. Zcela nezištně a velmi efektivně mi pomohl, když mě ubytoval 
na své faře v Uhříněvsi, abych mohl dokončit pražskou fakultu, a  jako bonus mi ukázal 
krásu a hloubku tradiční liturgie. Je to takový milosrdný samaritán na mé cestě.

Prelát Václav Pícha mě přijal na službu do Českého Krumlova, když jsem dodělával titul 
v ČB, předal mi spiritualitu diecézního kněze a dal mi do života dobrý kněžský příklad.

Z jaké rodiny pocházíte, jaké bylo Vaše dětství a mládí?
Pocházím z katolické rodiny, vyrůstal jsem s mladším bratrem. Rodičům jsem vděčný, 

že mi předali život a především otevřeli bránu do nebe, když mě nechali pokřtít a ve víře 
mě potom vychovali. V neděli jsem musel chodit do kostela, ač nerad, nejprve na Lomec, 
později do Vodňan. Vyrůstal jsem na venkově. Dětství bylo krásné, rád na něj vzpomínám. 

Mládežnický věk jsem prožil v mezifarním společenství mládeže. Když přišel nový farář, 
začali jsme chodit do kostela i ve všedních dnech. Nejprve to byl jeden ministrant, kterého 
vyslala maminka na „průzkum“. Potom jsme se přidali další dva. No a pak se to začalo na-
balovat a rozrůstat. Chodili jsme spolu na pivo a byli jsme spolu. Mimo jiné jsme při tom 
sdíleli i svou víru, bavili se o náboženských věcech, společně jsme pracovali a získávali tak 
spoluzodpovědnost za naši místní církev.

Zmínil jste se, že Vás ovlivnilo (v prvních letech tohoto tisíciletí) vodňanské spole-
čenství mládeže kolem P. Zbyška. Co z něj účastníkům, Vám i těmto Vašim přátelům, 
zůstalo dodnes? Jak vše hodnotíte s  odstupem času, třeba jako inspiraci pro svou 
praxi?

Neřekl jsem, že mě nějak zvlášť to společenství ovlivnilo, ani si to nemyslím. To spole-
čenství už dávno zaniklo, nebo lépe řečeno se transformovalo do rodin a úplně jiného způ-
sobu života. Co z něj zůstalo ostatním, se musíš zeptat těch ostatních, mně na něj zůstaly 
hezké vzpomínky a především vztahy. 

S odstupem času vidím, že to bylo něco mimořádného, i když tehdy mi to přišlo obyčejné 
a přirozené. Ukázalo se, že formát toho společenství byl z hlediska pastorace nadprůměrně 
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funkční a efektivní. Do budoucna bych se jím 
rád inspiroval, ale je otázka, nakolik je přeno-
sitelný personálně a v čase. 

Jako i  někteří jiní kněží jste mimořád-
ně neprošel klasickou seminární formací, 
ale svou individuální, vrcholící třemi roky 
působení v  Č. Krumlově. Dá se už nějak 
zhodnotit hlavní přínos služby v tamní pre-
latuře? Případně i předchozí praxe u česko-
budějovické katedrály?

Hlavním přínosem pro mě bylo určitě “osa-
hání si” pastorace. Bohoslužby, pohřby, křty, 
svatby, také kázání, která už jsem si musel 
sám připravovat a  pronášet. Kromě toho už 
jsem žil a bydlel takovým tím “farářským” způsobem na faře a se spolubratry. Kostelní-
kem jsem byl vlastně pět let, protože po mé službě v katedrále jsem přišel do Č. Krumlova 
v době, kdy starý kostelník odcházel do výslužby a mladý ještě nebyl připraven. Takže jsem 
pokračoval v kostelnické službě další tři roky.

Je Vám blízká nějaká konkrétní spiritualita?
Je mi blízká eucharistická spiritualita, v té jsem byl vychován a myslím, že i pro diecéz-

ního kněze je tato spiritualita vhodná.
Na co se ve svém kněžském působení nejvíc těšíte a čeho se obáváte? Můžete pro-

zradit nějaká svá očekávání, předsevzetí, v jaké oblasti své služby se cítíte dobře a co 
naopak bude pro Vás těžké?

Očekávání ani předsevzetí nemám. Nemocí některých mladých kaplanů, že teď všem 
ukážu, jak se to dělá, a na počkání spasím svět, jsem nikdy netrpěl. Na službu se těším jako 
na celek. Již dlouho je mi jasné, že nejsem a pravděpodobně nikdy nebudu žádný velký 
kazatel ani učitel. Kázání si musím dlouho a pečlivě připravovat, je to pro mě namáhavé. 
Podobně to asi bude s výukou náboženství. Jsem spíš člověk diskuse, ta mě baví a v ní se 
cítím jako ryba ve vodě.

Čím Vám Vaši farníci můžou pomáhat, dělat radost, jak spolupracovat?
S příchodem do Prachatic jsem si musel začít 

sám vařit, všechno se teprve učím a moc mi to 
nejde. Navíc vařím v kuchyni, ve které vařila ješ-
tě moje babička zamlada. Takže kdyby se našel 
nějaký dobrodinec v tomto směru, byl bych rád. 

A co Vaše záliby, oblíbená činnost či odpo-
činek?

Rád chytám ryby, plavu a jezdím na lodičkách. 
Také rád jezdím na kole, ale ne do kopce. Dobře 
si taky odpočinu při surfování na internetu, při 
pročítání zajímavých článků. 

Fota www.clovekavira.cz
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Stalo se

vzpomínka na Bohumila Hasila
V neděli 13. září uplynulo 70 let ode dne, kdy byl 

při přechodu hranic smrtelně zraněn Bohumil Hasil 
(československý emigrant a agent chodec, bratr jed-
noho z „králů Šumavy“ Josefa Hasila). Ten se do Čech 
vypravil na svoji poslední misi, jejíž součástí bylo pře-
vedení tehdy ani ne ročního syna. Zřejmě na udání 
dvojitého agenta však na Bohumila a jeho bratra Jo-
sefa čekali pohraničníci a cesta tak měla již krátce po 
svém začátku tragické zakončení. 

Římskokatolická farnost Volary si ve spolupráci 
s  volarským kulturně informačním centrem tento 
den připomněla bohoslužbou jak za Bohumila Hasi-
la, který svému zranění podlehl 14. září 1950, tak za 
všechny oběti „železné opony“. Mši svatou přímo na 
českožlebském hřbitově, kde je na dodnes neznámém 
místě Bohumil Hasil pochován, sloužil za účasti příbuzných společně s P. Karlem Falářem 
z Volar i farář z bavorského Haidmühle P. Alois Kaiser a zároveň tak připomněli i nedožité 
sté narozeniny Bohumila Hasila. Ty by oslavil 26. září 2020. Jaroslav Pulkrábek



30

Jubilejní rok

Vzpomínáme na 90. léta 20. století, tentokrát s prachatickým archivářem a pamětníkem Fran-
tiškem Kotěšovcem

oslavy roku 1990

V následujícím příspěvku bych chtěl zobrazit slavnostní akty na okrese Prachatice do 
konce léta roku 1990. Především poprvé po 42 letech bylo vzpomenuto na významný po-
díl západních armád (především Američanů) při osvobozování naší vlasti v květnu 1945. 
Místo setkání těchto vojsk s Rudou armádou bylo nedaleko Vitějovic, kde po válce při-
pomínal tuto událost pomník. Později byl odstraněn zásluhou tajemníka OV KSČ Šůny 
a v 80. letech vznikl nový socialistický monument, tzv. Stopařka. Po roce 1989 se obnovil 
původní pomník z místa setkání vojsk.

Vitějovické oslavy zahájila v pátek 4. května 1990 v 18 hodin výstava v Základní škole 
Vitějovice k obnovení památníku setkání pěti armád. V sobotu 5. května se v půl deváté 
dopoledne konala v chrámu sv. Markéty ve Vitějovicích mše svatá. V 9.45 hodin došel prů-
vod k památníku setkání pěti armád. V půl jedenácté zde proběhl za účasti velvyslankyně 
USA v Československu Shirley Templeové-Blackové, představitele Koordinačního centra 
Občanského fóra v Praze Jana Urbana a dalších hostů slavnostní akt k osvobození naší vlas-
ti. Ve 12 hodin zahrál u pomníku padlých v I. světové válce ve Vitějovicích dechový soubor 
Netolička. Slavnost pokračovala ve dvě hodiny odpoledne ukázkou cvičení žáků požárních 
sborů z Vitějovic, Hracholusk a Žitné. V 16.30 hodin proběhlo v rámci okresního přeboru 
v  kopané utkání mezi Tělovýchovnou jednotou Vitějovice a  Sokolem Javorník. V  sedm 
hodin skončily vitějovické oslavy lidovou veselicí v sále „U Eliášů“. 

V demokratické společnosti mohl být uhrazen i dluh prachatickému rodákovi, americké-
mu misionáři sv. Janu Neumannovi. Původcem myšlenky vytvořit pamětní desku sv. Janu 
Neumannovi se stal František Soumar z Prachatic. Ten na vlastní náklady pořídil pamětní 
desku s česko-německým nápisem. Za účasti českobudějovického biskupa Msgra Miloslava 
Vlka, delegace Národního svazu českých katolíků v USA s předsedou V. Hyvnarem a čest-
ným předsedou, biskupem D. Kučerou (rodákem z jihočeských Mydlovar) byla odhalena 
tato pamětní deska sv. Jana Neumanna na jeho rodném domě, klášteře boromejek, dne 
24. dubna 1990. Hyvnar měl v rodném 
Neumannově domě přednášku o živo-
tě tohoto světce. Poté zazněl chorál 
sboru Česká píseň. V  průčelí domu 
vlály československá a  americká vlaj-
ka, stavení bylo vyzdobeno obrazem 
sv. Jana Neumanna s kyticemi žlutých 
narcisů. Delegace předtím byla přivítá-
na prachatickými věřícími v chrámu sv. 
Jakuba a poté byla přivítána v obřadní 
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síni předsedou Městského národního výboru Prachatice Zdeňkem Černým. Slavnosti se 
zúčastnily řeholní sestry sv. Karla Boromejského v čele s generální představenou Inviolatou 
Krupkovou. 

Dne 2. června 1990 se uskutečnil na Plešném jezeře první česko-rakouský Dětský den. 
Zúčastnili se jej rodiče s dětmi z Nové Pece a ze spřátelené obce Klaffer v sousedním Hor-
ním Rakousku.

V ryze demokratickém duchu se nesly i tradiční Husovy oslavy v Husinci. Tuto slav-
nost pořádala komise pro Husovy oslavy společně s Občanským fórem. Tyto oslavy začaly  
v 19 hodin 5. července 1990 v kulturním domě v Husinci komponovaným pásmem o Mis-
tru Janu Husovi, které připravil a moderoval Dr. Košťál, za hudebního doprovodu mužské-
ho pěveckého sboru Československé církve bratrské z Prahy se sbormistrem Ing. Touškem. 
V devět hodin večer prošel Husincem k Husovu rodnému domku lampionový průvod, účast-
níci položili květiny k pomníku Mistra Jana Husa. Pietní vzpomínku proslovil Dr. Košťál, 
poté zazpíval pěvecký sbor Přátelství z Prachatic se sbormistrem Svobodou. V okolí Husin-
ce ve 22 hodin byla zapálena hranice a poté pořadatelé připravili ohňostroj. Jednu hodinu 
před půlnocí se v Husově domku konal koncert mužského pěveckého sboru církve bratrské.

V pátek 6. července 1990 v 9 hodin zazpíval u Husova památníku mužský pěvecký sbor 
Československé církve husitské z Prahy za vedení sbormistra Touška. O pět minut později 
začala v Husinci na náměstí ekumenická bohoslužba, kterou celebrovali bratři Josef Hro-
mádka, Semilský a Kubový. V 10 hodin zazněl husitský chorál „Ktož jsú boží bojovníci“ 
v podání mužského pěveckého sboru bratrské církve. Pět minut po desáté hodině přečetl 
známý herec Josef Kemr jednu kapitolu Písma svatého. Slavnost poté hudebně doprovodil 
pěvecký sbor Přátelství se sbormistrem Svobodou. Následovalo zhodnocení života a díla 
Mistra Jana Husa a jeho významu v dějinách docentkou Nechutovou z Katedry dějin umění 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

S krátkým proslovem vystoupil předseda české vlády Petr Pithart, který taktéž zhodno-
til význam studia o Husově životě a díle při upevňování demokratické společnosti v naší 
republice.

Ve 12.30 h se uskutečnil na husineckém náměstí koncert koncert dechových souborů 
Babouků a Lesanky. Od jedné hodiny odpolední probíhal bohatý program na husineckém 
Ostrovci, mimo jiné zde účinkovali Karel Černoch, Vladimír Mišík a Čundrground, Pavel 
Bobek, Svatopluk Karásek, Bohdan Mikolášek, Michal Prokop a  Framus Five. Dále zde 
vystoupil Jaroslav Hutka, na úplný závěr Jam session. V průběhu programu, který mo-
deroval Tomáš Sláma z Československého rozhlasu, vystoupila též v dobových kostýmech 
s ukázkou soubojů husitskými zbraněmi skupina historického šermu.

Po celou dobu slavností byl trvale přístupný Památník Mistra Jana Husa, v prostorách 
husineckého místního národního výboru si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu obrazů 
husineckého rodáka, malíře Josefa Krejsy. 

Poslední slavnost měla přispět k římskokatolické duchovní renesanci příhraniční oblas-
ti. Dne 25. srpna 1990 byla vysvěcena kaple Panny Marie u Stožecké skály českobudějovic-
kým biskupem Miloslavem Vlkem za hojné účasti českých i bavorských poutníků.

Závěrem bych chtěl uveřejnit vzpomínku účastníka poutě do Mariazell: 
„Něžná listopadová revoluce nám všem přinesla svobodu, na kterou jsme čekali přes 40 let. 
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Velký koncentrák se pro-
měnil ve svobodnou zemi, 
ze které je možno se zajet 
podívat do ostatních států 
světa podle přání.

Přáním mnohých z nás, 
kteří žijeme v Prachaticích, 
bylo zúčastnit se děkovné 
pouti v  Mariazell ve Štýr-
sku. Proč právě tam a proč 
děkovná? Před 36 lety, v r. 
1954, bylo v tomto překrás-
ném poutním místě posta-
veno na oltáři 9 velikých 
svící Katolickou mládeží ze 
St. Pölten se slibem, že kaž-
doročně bude pouť k Matce 
Boží s  prosbami za utla-
čované země za železnou 
oponou. Tyto mlčící svíce 
se měly rozhořet až v době 
svobody těchto národů. 
Z tehdejší mládeže se stali 
spolupracovníci Katolické-
ho dělnického hnutí…

Je 20. května 1990, pět hodin ráno. Šest autobusů naplněných věřícími jede z Prachatic do Ma-
riazell. Celá českobudějovická diecéze v čele s biskupem Mil. Vlkem jede do Rakouska ve 262 au-
tobusech na pouť. Dvanáct tisíc lidí chce děkovat za nabytou svobodu. Pět hodin jízdy překrásnou 
krajinou za zpěvu i obdivu spořádané sousední země uteklo jako voda. Ne, nejsem schopen popsat 
to nadšení, pokoru, zbožnost i skromnost, které vyzařovaly ze všech zúčastněných poutníků. Na 
náměstí, v těsné blízkosti chrámu, byla sloužena Otcem biskupem Miloslavem Vlkem slavná mše 
svatá za účasti mnohých biskupů, kněží, řeholnic a odhadem 25 000 věřících z mnoha zemí světa.

Mezi koncelebranty byl také vídeňský kardinál Herrmann Groer. Msgre Mil. Vlk ve své pro-
mluvě poukázal na to, že se vlastně uskutečňuje zázrak, protože mnohé národy východního bloku 
mohou tuto pouť vykonat. Jak jsem mohl postřehnout, byli tu poutníci z Čech, Moravy, Slovenska; 
Rakušané, Němci obou států, Maďaři, Poláci, Chorvaté i Slovinci, Litevci, Italové i věřící černé 
pleti. Myslím si, že by se mnozí politici měli přijet podívat, jak se k sobě ohleduplně chovají ti, 
kteří jsou ve svém konání i myšlení prodchnuti křesťanskou vírou.

Láska i pracovitost, skromnost i pokora, radost i vděčnost; to jsou vlastnosti, které mohou 
změnit nejen nás samé, ale mohou změnit všechny národy naší planety. Pokusme se o nápravu 
vlastní osoby jak v myšlení, tak i konání. Prachatickým věřícím navrhuji, aby tuto děkovnou pouť 
každoročně do Mariazell opakovali.“ 

František Kotěšovec
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Stojí za přečtení

Carlo Carretto 
Dopisy z pouště

Carlo Carretto  (2. dubna 1910 až 4. října 
1988) byl italský katolický spisovatel, poustev-
ník, člen Malých bratří Ježíšových. V  češtině 
vyšlo několik jeho knih. Na začátku roku jsem 
psala o knize „Hledal jsem a nalezl jsem“. Dnes 
bych vám ráda přiblížila jeho nejslavnější kni-
hu.

Sice se jedná o útlou knihu – 125 stránek, ale 
tak obsažnou, že těžko se vybírá to nejdůležitěj-
ší. Autor se na Saharu nevydal za cestovatelský-
mi zážitky, ale z důvodu duchovního. Uvědomil 
si, že opravdu být s  Bohem, k  tomu je nutné 
pobývat o samotě jako poustevník. Poznámky 
z těchto rozhovorů s Bohem zapsal do Dopisů 
z pouště. V celé knize autor zdůrazňuje, že pro 
Boha je nejdůležitější láska. Zaujaly mne hlavně 
kapitoly o modlitbě. Osobní modlitbu autor po-
važuje za nejdůležitější. Zdůrazňuje, jak je důle-
žité vytvořit poušť ve svém dosavadním životě. 
Vzdálit se od lidí, vyhledat samotu, kde bys byl 
sám s Bohem a těšil se z jeho přítomnosti.

Církev stále naléhavěji volá věřící, aby láskou skutečně žili a vydávali svědectví Kris-
ta uprostřed dnešního světa. Pro věřícího člověka je důležitá nejen láska k druhému, ale 
i chudoba. Je to láska k chudému Ježíši. Dobrovolně se spokojit s určitou hranicí. Pokud 
opravdu miluji, nemohu se klidně dívat na to, že třetině lidstva hrozí smrt z hladu, zatímco 
já žiji z blahobytu.

Další kapitoly knihy hovoří o očistě srdce nebo očistě ducha. Najdeme zde i problemati-
ku sektářství či revolty dobrých. V knize nejsou jen duchovní prožitky, ale autor přibližuje 
i Saharu a problémy, které při pobytu tam musel řešit.

Následná citace je z předposlední kapitoly knihy, která nese název Bůh nemožností.  ... 
„Zdá se mi, že po tolika letech jsem konečně našel správné řešení všech problémů, které 
nás na tomto světě trápí. Objevil jsem svou naprostou nemohoucnost. Byla to milost. Bůh 
může všechno, já nic. Ale začne-li toto nic prosit a milovat Boha, pak pro ně není nic ne-
možným.“

Tuto knihu i řadu dalších pěkných knih si můžete zapůjčit ve farní knihovně v Pracha-
ticích. Některé knihy jsou i k zakoupení.

Jarka Vondrková
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Varhaníci

mikoláš troup
(Dokončení z minulého čísla JP)

Používáte většinou nezvyklé nápěvy žalmů. Odkud jsou převzaté?
Mám vždy po ruce lekcionář a nápěvy buď komponuji bezprostředně přede mší ve chvil-

ce jakési „střelné modlitby“, nebo tímto způsobem vytvořené nápěvy přebírám z paměti 
a aplikuji na daný žalmový text. Často také sáhnu po některých nápěvech z gregoriánské 
psalmodie. Ze známějších českých zhudebnění žalmů pro běžnou každodenní potřebu je 
mi asi nejbližší to Korejsovo, ale vždy mě zaráželo, že variabilita nápěvů je tam bohatší 
u odpovědí než u veršů. Sám to cítím opačně, takže většinou volím velmi jednoduchou, 
zapamatovatelnou odpověď a trochu složitější a bohatší nápěv žalmových veršů. Olejní-
kovy žalmy mě příliš neoslovují, Ebenovy ano, ale jejich občasná melodická i harmonická 
příkrost mi ne vždy koresponduje s mou hudební koncepcí bohoslužby. Žalmistova vyznání 
jsou často velmi osobní a já se jim snažím právě takovou náladu vtisknout.

Hrajete vždy vlastní harmonizace písní a ordinárií, nebo se držíte předepsaných 
doprovodů?

Ve velké většině používám harmonizace vlastní, ale Olejníkovo i Ebenovo ordinárium 
doprovázím spíše podle autorizovaných harmonizací a stejně přistupuji k písním, ke kte-
rým existují původní autorské doprovody. Rozhodnout se v případě Břízova ordinária je 
oříšek, protože jeho ordinárium má zřetelně pseudolidový charakter, a navíc vím, že ačkoliv 
sám pater Bříza zharmonizoval toto své nejznámější ordinárium několikrát, jako varhaník 
tyto předepsané doprovody ne vždy respektoval, takže se v tomto případě většinou držím 
vlastní improvizované harmonizace. U vžitých lidových a anonymních nápěvů mi přijde 
užitečnější naslouchat charakteru písně a zvolit takový doprovod, o jaký si ten který nápěv 
řekne. Růzností harmonizace mohu navíc zvýraznit některý charakteristický rys a náladu 
konkrétní liturgie a nerad bych se o tuhle možnost ochudil.

Myslím ale, že není dobré, když se amatérský varhaník snaží za každou cenu harmonizo-
vat po svém, harmonie je totiž svébytný jazyk, který je velmi citlivý na správné zacházení 
s harmonickým napětím a se spojováním akordů. Pokud v tom varhaník necítí jistotu, je 
podle mě lepší, když se drží psaného doprovodu. Myslím si například, že by varhaník nikdy 
neměl harmonizovat na principu akordických značek, ale vždy na principu číslovaného 
basu, tedy vést bas jako svébytnou a hudebně smysluplnou linku a o ni opírat jednotlivé 
akordy.

Co je pro vás na úkolu liturgického varhaníka nejnáročnější a jaká má úskalí?
Z vlastní zkušenosti vím, že se nevyplácí hrát bez předchozí přípravy na varhany, se 

kterými dosud nemám zkušenost. Někdy mě k tomu dohnala časová tíseň či program pro-
bíhající v kostele, ale pokud mohu, snažím se mít minimálně půlhodinu na sžívání se s ná-
strojem a jeho specifikami, u koncertu je to pochopitelně vzhledem k přípravě registrace 
mnohonásobně více.
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Pro mě osobně je však při přípravě bohoslužby asi nejnáročnější výběr vhodné mešní 
písně. Vnímám docela palčivě to, že nemohu sáhnout po zpěvníku, který by mi plně vy-
hovoval a zároveň by byl obecně rozšířený, nebo aspoň relativně dostupný. V jednotném 
kancionálu, který používá většina našich farností, se sice najdou krásné písně, ale jako celek 
neodpovídá ani době svého vzniku, tedy roku 1973, ale celkovým laděním spíše evokuje 
estetiku 19. století. Obsahuje značný počet písní, které neobstojí po hudební ani po textové 
stránce, a některé z nich bych se při liturgii opravdu zdráhal užít (za všechny např. číslo 
905). K velkému množství svátků světců a  jiných slavností (včetně např. Nejsv. Trojice) 
zase neobsahuje písně žádné, chybí v něm řada základních písní české církevní tradice (mj. 
Soudce všeho světa Bože) a i výběr běžných „pětistovek“ pro potřeby liturgického mezidobí 
je velmi omezený. Kancionály 16. – 18. století jsou v těchto ohledech daleko štědřejší.

Když mám volit mezi jednotným kancionálem a graduálem Mešní zpěvy z roku1989, vět-
šinou se rozhodnu pro Mešní zpěvy, které shromáždily část staršího (barokního a předba-
rokního) repertoáru a na principu „noty obecné“ podkládají opakující se nápěvy novými 
a novými texty. Tento repertoár mi vyhovuje podstatně více, ale jednak se mi nelíbí způsob, 
jakým byly texty starých písní retušovány, aby snad nedráždily současné uši jadrnými bás-
nickými obraty, a mám výhrady i k jeho uspořádání – většinou nerespektuji rozvržení písní 
k předepsaným nedělím a svátkům a přesouvám si je podle vlastního uvážení, protože jejich 
konkrétní umístění často vzniklo až druhotně při sestavování zpěvníku.

Debata o možném vzniku nového kancionálu probíhá už asi dvacet let, ale dosud se 
rozhodujícím způsobem nepohnula. Jako inspirativní příklad a svým způsobem vzor může, 
myslím, sloužit německý Gotteslob. Je to také „jen“ kompromis, ale podařilo se mu skloubit 
hudební kvalitu s liturgickou funkčností a bohatou tradici staletí s novou tvorbou.

Často si tedy nakonec píseň vybírám sám z nejrůznějších pramenů, vytisknu ji na lís-
tečky a rozdám do lavic. U neznámých nápěvů je samozřejmě dobré píseň s lidmi předem 
nacvičit nebo mít k ruce scholu, která zpěv lidu dostatečně jistě povede.

Jak se jako hudební skladatel díváte 
na zapojování moderní, zcela soudobé 
hudby do mše svaté?

Petr Eben zakončil své velké liturgické 
oratorium-proprium „Posvátná zname-
ní“ zhudebněnou citací úryvku z  Ponti-
ficale Romanum, který zní: „(…) lid má 
v chrámu zpívat novou píseň – canticum 
novum.“ Je to míněno jako přímá výzva 
k účasti soudobé hudby na liturgii, pro-
tože tak tomu bylo vždy, za dob Bacha, 
Mozarta, Bruckera atd… Dnes je však 
situace přece jen trošku složitější, proto-
že moderní hudba často zachází s prvky, 
které se s liturgií pojí velmi špatně. Přišla 
s  emancipací disonance, intervalovými 
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srážkami a clustery, které na posluchače „útočí“ 
a ve většině případů spíše burcují a dráždí nervy, 
než že by ho vedly k usebrání a rozjímání, ma-
ximálně způsobují posvátnou bázeň. I s  těmito 
prostředky je však možné zacházet natolik cit-
livě, že s jejich pomocí lze vytvořit důstojnou li-
turgickou skladbu, ale skladatel tu musí být vel-
mi opatrný, aby výsledek nikdy nebyl osamělým 
sebeprosazováním vlastní estetiky, ale co možná 
nejlépe se pojil s úkolem liturgie povznášet srdce 
a mysl k Pánu Bohu.

V kostele v Netolicích, ale také v cisterciác-
kém chrámu ve Vyšším Brodě se často podílíte na provedení figurálních mší za účasti 
sboru a orchestru, dokonce píšete své vlastní. Zdá se mi, že v církvi nepanuje shoda, 
zda je to ten správný způsob doprovodu mše svaté, zda už se nejedná spíše o uměleckou 
exhibici. Jak se na to díváte?

Soudit hudbu jen podle vnějších znaků, např. podle provozovacího aparátu, je vždy 
zcestné. Důležitý je charakter hudby, její vnitřní tep. Myslím si, že by někteří kněží moh-
li přece jen zkorigovat svou představu o zbytečnosti a škodlivosti figurálních mší, které 
prý, jak jsem sám několikrát slyšel, „zdržují, odvádějí pozornost od toho, co je podstatné, 
a znemožňují aktivní účast lidu.“ Když pak slyším původce této myšlenky zaníceně mluvit 
o kráse některého duchovního textu, vždy mě napadne: „Oč krásnější by byl, kdyby se za-
zpíval.“ Jako autor tří latinských figurálních ordinárií vím, že ani když stokrát promedituji 
text Creda, neproniknu do něj tolik, jako když ho jednou zhudebním. Ta tvůrčí reflexe pak 
v hudbě zůstane, a pokud bude lid aktivním poslechem vtažen do této zpívané modlitby, 
může být opravdu povznesen. Samozřejmě velmi záleží na konkrétním výběru hudby, ale 
dobrá figurální mše může být pro mnohé nevšedním poukazem k Boží velikosti a kráse.

Vnímáte současnou situaci chrámových varhaníků u nás jako optimální?
Jsem opravdu vděčný těm stovkám obětavých varhaníků, kteří tuto službu vykonávají 

s láskou a chutí, ke cti a slávě Boží a jako projev své víry a způsob své duchovní cesty, a to 
zcela bez nároku na honorář. Přesto si myslím, že by se církev sama měla aktivněji starat 
o hudební úroveň bohoslužeb a měla by více usilovat o výchovu chrámových hudebníků, 
nejen prostřednictvím tu a tam probíhajících kurzů pro amatérské varhaníky, ale i iniciová-
ním škol nebo alespoň studijních oborů se zaměřením na církevní a liturgickou hudbu, aby 
si tak mohla a pěstovat kvalifikované spolupracovníky, varhaníky i kantory. Církev u nás 
má omezené prostředky a nemůže si dovolit zaměstnávat v každé farnosti profesionálního 
varhaníka, ale na úrovni vikariátů už by mohla fungovat síť vzdělaných chorregentů, kteří 
by měli podrobný přehled o situaci v  jednotlivých farnostech, pomáhali by i po stránce 
personální organizovat hudební provoz vikariátu a  byli by amatérům k  dispozici nejen 
svou radou, ale i soustavnějším vedením. Kvalitativní obrodu liturgické hudby nelze založit 
pouze na principu dobrovolnictví.
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svátek Povýšení svatého kříže
Svátek Povýšení svatého kříže 

oslavili farníci v  Lažištích a  ve Vla-
chově Březí mší svatou a  uctěním 
relikviáře s  ostatky Svatého kříže, 
který je uchováván ve farním kostele 
Zvěstování Panny Marie ve Vlachově 
Březí.

Z  homilie P.  Šimona Stančíka: 
„Kříž Ježíše Krista se stal znamením 
nesmírné Boží lásky ke každému 
z nás. Neexistuje člověk, jehož zloba 
by mohla přesáhnout výšiny Kris-
tovy něhy a ochoty odpustit. Pokud 
přijdeme pod kříž s  kajícím srdcem 
plným lítosti nad svými hříchy, krev 
tekoucí z ran Ježíšových očistí od ka-

ždé poskvrny hloubku našeho svědomí 
zasaženého temnotou. Boží milosrdná 
láska nás prozáří světlem, které bude 
prozařovat druhé lidi. V této záři Boží 
moci se sami staneme milosrdnějšími 
a  laskavějšími k  našim viníkům. Ať 
světlo kříže, paprsky nezničitelné věč-
né Boží lásky, tryskající z probodeného 
Ježíšova Srdce, prozáří všechna temná 
zákoutí našeho srdce. Buďme Pánu 
Ježíši vděční za jeho milosrdenství 
a jednejme s našimi blízkými podobně. 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a dě-
kujeme Ti, že jsi svým křížem vykoupil 
svět!“ St. Vitoňová

Stalo se
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Vypravili jsme se

Září v Chrobolech
Slavnostní koncert duchovní hud-

by v Chrobolech byl i  letos ve znamení 
krásné hudby, nádherného zpěvu a pře-
devším hlubokého duchovního zážitku, 
při kterém se tajil dech. Gregoriánské 
chorály, oslavné skladby k poctě Panny 
Marie, ale i  francouzské hudební mod-
litby svatého Františka z Assisi v podání 
mužské vokální skupiny VOSK z Prahy si 
právem vysloužily potlesk od zaplněného kostela. Koncert se konal pod záštitou starosty 
obce Chroboly p.  Oldřicha Valoucha a  dobrovolné vstupné bude i  tentokrát použito na 
opravu zdejších varhan. 

Svátek Narození Panny Marie si chrobolští spolu 
s celou prachatickou farností připomněli o hlavní ma-
riánské pouti v Chrobolech dne 6. září. Slavnostní mši 
svatou zde sloužil vikář P. Petr Plášil, který ve svém ká-
zání zmínil význam tohoto svátku z 5. století pro cír-
kev i pro život každého z nás. Vyzval všechny přítomné, 
aby se rádi a často obraceli k Pánu Ježíši jako k Slunci 
a k Panně Marii jako k té nejkrásnější hvězdičce na tem-
né obloze. Jitřence, která dává naději a sílu jít dál v kaž-
dé životní situaci. Jeho slova působila jako povzbuzení 
ve víře a pohlazení pro duši.

Po mši svaté 
vyšel otec Petr 
s  monstrancí 
před zdejší kos-
tel, aby požehnal celé obci i všem poutníkům. Po 
skončení obřadu si místní věřící připravili malé ob-
čerstvení pro všechny přítomné. 

K  oslavě Narození Matky Boží se pak v  úterý  
8. září připojil i  převor vyšebrodského kláštera 
P. Justin Jan Berka s doprovodem devíti cisterci-
áckých mnichů a  našeho bývalého pana kaplana 
P. Dominika Benedikta Ettlera. Rádi se nechali vy-
fotografovat po návštěvě kostela u stavení chrobol-
ské farnice, která jim občas jezdí vypomáhat. Všem 
se v Chrobolech moc líbilo.

Petr Juhaňák
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Pozvánka

Kaplička na Brantlově dvoře 
1. září byl pro kapličku na Brantlově dvoře, 

o níž jsme psali už v červnovém JP č. 8., a pro 
spolek Vimpersko významný den. Ve Zvonař-
ství Votruba v  Myslkovicích se pro kapličku 
odléval zvon, na jehož tvorbě se podílela a psa-
la o ní také naše redaktorka. Někteří členové 
různých spolků, které opravu podporují, byli 
u odlévání zvonu přítomni. 

Kaplička je již téměř hotová a vypadá jako 
nová. Už nemá lešení a je natřená novou bar-
vou, dokončuje se výmalba uvnitř, položení 
podlahy, oplocení sousedního pozemku a zem-
ní práce v okolí kapličky.

Kaplička je opravena především díky všem, 
kteří na její opravu přispěli, nebo se na její re-
konstrukci prací nebo darem podíleli. v nedě-
li 11. 10. 2020 ve 14.00 proběhne žehnání 
zvonu a  kapličky, kdy bude zcela opravená 
slavnostně otevřena. (Brantlův dvůr leží asi 
0,6 km západně od centra města Vimperk.)

MFK


