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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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otevřel jsem si zprávy. První 
informace se stejně jako každý jiný 
den týkala počtu lidí nově naka-
žených virem. Sice to bylo o dost 
méně než v  pátek, ale bylo třeba 

najít nějaké nej. Našlo se. Je to největší pondělní ná-
růst. Pak následovala dvě zpravodajství z nemocnice 
o tom, jak rychle se na tohle onemocnění umírá a že 
nejsou lůžka ani lidi, kteří by se starali o nemocné. 
Je třeba, aby se o tom psalo, jen tak se najde nějaká 
pomoc. Další zpráva byla o katastrofickém rozpočtu.  
Ale pak už se v následujících zprávách o epidemii moc 
nepsalo. Jenže čtení to taky nebylo zrovna moc po-
vzbuzující. Půda je nasycená a další srážky nepřijme. 
Zcela opačné, ale stejně katastrofické zprávy jsem četl 
v létě. Po článku o tom, jak robotizace ohrožuje mili-
ony míst, Česko nevyjímaje, jsem zprávy zavřel. Není 
dobré strkat hlavu do písku, ale zas nemusím vědět 
všechno. Šel jsem na chvíli ven štípat dříví. Nádherné 
podzimní odpoledne hrálo všemi barvami. Sluníčko 
se pochlapilo, asi pochopilo, že země je vodou již na-
sycená a  hřálo jak v  létě. Večer jsem si pak otevřel 
Jirotkova Saturnina. Do zpráv se podívám až zítra.

Je těžké rozlišit, kde je hranice mezi kalkulova-
ným vyžíváním se v  katastrofických scénářích, ve 
strašení, a mezi osvětou a nutností otevřeně infor-
movat o skutečném stavu věcí. Možná, že kdybychom 
si nepřečetli ponuré zprávy, ztratili bychom ostraži-
tost. Nevím. Ale pomalu pociťuji, že to vše negativní 
se v nás usazuje jak dehet na plicích kuřáka, a jestliže 
s tím nic nezačneme dělat, možná přežijeme Covid, 
ale se zmrzačenou duší. A ta se léčí podstatně hůře.

A tak se asi budeme muset i při dodržování všech 
nastavených pravidel snažit víc než jindy nalézat 
krásno kolem sebe, naučit se přijímat a  rozdávat 
radost. Nic nepotěší zákeřný vir víc, než zkroušená, 
ztrápená a ustaraná duše. Tak buďme pozitivní.

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

Po  2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše: perikopy ze společných textů pro 
mše za zemřelé. L. b.: fialová

Út  3. 11. Úterý 31. týdne. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka sv. Martina de Porres, 
řeholníka. L. b.: bílá

St  4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa. L. b.: bílá
ne  8. 11. 32. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená. Žaltář 4. týdne
Po  9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky. Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: bílá
Út 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. L. b.: bílá
St 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa. L. b.: bílá
Čt 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
Pá 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny. L. b.: bílá
ne 15. 11. 33. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne
Po 16. 11. Pondělí 33. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Mar-

kéty Skotské. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny. L. b.: 
bílá

Út 17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. L. b.: bílá
St 18. 11. Středa 33. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka Posvěcení 

římských bazilik sv. apoštolů Petra a  Pavla. Mše: perikopy vlastní, preface 
o apoštolech. L. b.: bílá

So 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. L. b.: bílá
ne 22. 11. 34. neděle v mezidobí. slavnost jeŽíŠe Krista Krále. Mše: Gloria, 

Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá. Žaltář 2. týdne
Po 23. 11. Pondělí 34. týdne v  mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. 

Klementa I., papeže a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka 
sv. Kolumbána, opata. L. b.: bílá

Út 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků. L. b.: červená
St 25. 11. Středa 34. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Ka-

teřiny Alexandrijské, panny a mučednice. L. b.: červená
ne 29. 11. 1. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová. 1. díl bre-

viáře, žaltář 1. týdne. Začíná cyklus B nedělního lekcionáře. Je možno žehnat 
adventní věnec

Po 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola. L. b.: červená
Út  1. 12. Úterý po 1. neděli adventní. L. b.: fialová, nebo Nezávazná památka 

sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka. L. b.: červená
Čt  3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze. L. b.: bílá
Pá  4. 12. Pátek po 1. neděli adventní. L. b.: fialová, nebo Nezávazná památka sv. Jana 

Damašského, kněze a učitele církve. L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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ne  6. 12. 2. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová, žaltář 
2. týdne

V českobudějovické diecézi: 
po  7. 12. slavnost sv. miKuláŠe, BisKupa, hlavního patrona diecéze. Mše: 

Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích. L. b.: bílá
V ostatních diecézích: 
  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá

1. 11. všech svatých
Slavnost Všech svatých vychází z  historické události zasvěcení římského Pantheonu 

(původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mu-
čedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském východě se slavil společný svátek všech 
mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit 
svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že 
u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě 
se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost nejen těch, které církev vybrala 
za vzor, ale všech, kdo po své smrti vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného 
a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi žijícími, kteří jsou spojeni s Kristem, 
který svou smrtí a zmrtvýchvstáním všem „nebe“ otevřel. Toto tajemství společenství se 
samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a  jakoukoliv představivost. Bible o  tom 
mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský 
Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to 
všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9) 
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Svátky těch, kteří nás předešli na věčnost, jsou příležitostí k mnoha úvahám, ale je jen 
jedna cesta, která tam vede – smrt. Boží slovo nás upozorňuje na potřebu zemřít, abychom 
měli život. Ježíš po slovech o nesení kříže a jeho následování říká: „Kdo nalezne svůj život, 
ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ (Mt 10,39) Oslavujeme ty, kteří ho 
nalezli, abychom si uvědomili svůj cíl i cestu k němu. Snaha co nejvíce si užít, žít sobecky, 
hledat dobra jen pro svůj život, to vede ke smrti v její hrůze, která se týká ztráty věčnosti. 
Kdo žije po vzoru Krista následováním jeho lásky ke druhým, ztrácí své „já“ až natolik, že 
by mohl s apoštolem Pavlem říci „nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Pak v něm 
nalezl život, který mu nikdo nevezme. V Kristu dochází vzkříšení k životu ve slávě, která je 
nad naše chápání. Říká-li Ježíš o Janu Křtiteli, že nikdo z narozených není větší než tento 
Jan a zároveň hned dodává:  „avšak i  ten nejmenší v království nebeském je větší nežli 
on“ (Mt 11,11), pak se můžeme dovtípit rozdílu mezi svatostí na zemi a v nebi. Povolání 
svatých spočívá v dovršení jejich života, který se stal naplněním lásky, která od Boha vy-
chází, k němu směřuje a zároveň jej oslavuje. Ve spojení s ním se svatým dostává možnosti 
pomáhat nám (když o to prosíme) na cestě k dovršení tohoto cíle.

Všichni jsme povoláni ke svatosti, k  níž máme dojít působením Ducha Svatého, ne-
cháme-li se od něj oživovat a přetvářet. Druhý vatikánský koncil nám říká, že křesťanská 
svatost není ničím jiným než plně prožívanou láskou. „Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, 
zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 4,16). Pro takové prožívání lásky jsme byli 
stvořeni a máme k němu dojít, podobně jako už došli všichni svatí.

Zdroj: pastorace.cz, catholica.cz

pozvánka
Ve středu 11. listopadu 2020 v 17 hodin – setkání Misijní růže v hospicovém parku  

u Neumannea (klášter sester boromejek).  Zveme k podpůrné modlitbě za misie a misio- 
náře i "na dálku".

katechetka Lenka a sestra Alenka

prohlídka tří galerií
galerie sv. jana nep. neumanna a kaple jemu zasvěcená, 
což je místo jeho narození, galerie matky vojtěchy a galerie smíření  
a hledání nových cest – sudety očima pamětníků a dětí. 
Prachatice, Neumannova 142 
Otevírací doba: út, st, čt 9:30-12:30 a 13:30-15:30 h. PROSÍME, ZVOŇTE!
V jiném čase je možné se domluvit na tel. čísle: 723 842 422.
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Life update

Dítě Boží
Rád bych se podělil o tu velkou radost, když se nám narodila holčička. Malé stvoření, dar 

od Boha, který nám byl dán. Vzhledem ke koronavirové krizi bylo složitější naplánovat její 
křest a v tuto chvíli, kdy píši tento článek, je stále ještě nejisté, kdy bude moci být pokřtěna. 
Již se na to ale všichni moc těšíme, protože chápeme, jak je pro ni křest důležitý.

Křtem se dítě stává skutečně dítětem Božím. Je to ten největší dar, nejbohatší vklad, 
který mohou dítěti rodiče na začátku života dát. Není nic krásnějšího a hodnotnějšího 
pro dítě, než když mu rodiče dají víru v Boha, základ v životě, o který se jednou bude moci 
samo opřít. 

Mnohokrát jsem v minulosti diskutoval, hlavně v raném mládí, zda je správné, aby ro-
diče nechali dítě pokřtít bez jeho vědomého souhlasu. Tehdy jsem ale postupně pochopil, 
že stejně jako rodiče musejí za dítě rozhodovat v mnoha věcech tak, aby vůbec přežilo, 
a dále pak rozhodují například o vzdělání, výchově a mnoha dalších okolnostech, které ho 
ovlivňují na celý život, proč by tedy měli ignorovat to nejdůležitější, jeho duchovní vývoj 
a růst. Přesvědčil jsem se tedy, že rodiče mají právo za dítě rozhodnout, aby bylo pokřtěno. 
Rodiče by měli udělat vše pro to, aby dítě vychovávali tak, aby se dítě mohlo v pozdějším 
věku samo rozhodnout, zda půjde cestou víry, a díky jejich vedení mělo k této víře blíže. 
Samozřejmě že jej nemůžeme nutit, ale můžeme udělat, co je v našich silách. 

Zároveň je dle mého názoru vždy určité riziko, že může dítě odejít z tohoto světa dříve, 
než by se stihlo samo rozhodnout pro křest, a nemělo tak šanci křest přijmout. Přitom je 
pro člověka křest tak důležitý. 

Křest dítěte chápu jako jeden z jeho nejvýznamnějších okamžiků v celém jeho životě, 
podle mého názoru možná v tu chvíli významnější než přijetí dalších svátostí, protože zde 
se jedná o prvopočátek jeho života s Bohem. Takovou významnou událost je tedy důležité 
řádně oslavit a uvědomit si, že se v tu chvíli stalo dítětem Božím. Petr Šrámek
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Slovo vikáře

ještě jednou o opravě chrámu sv. jakuba
Svůj článek v zářijovém čísle našeho časopisu jsem věnoval pokra-
čující opravě kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Končil jsem tím, že 

o dalších bodech opravy vás budu informovat příště. Protože se 
nám rekonstrukce blíží ke svému závěru, rád bych vám popsal, 
pravděpodobně už naposledy, co nás ještě čeká.

V posledních dnech to v kostele opět velmi ožilo, přestože 
stavební práce jsou již téměř dokončeny. Nyní nastoupilo do 
kostela několik skupin restaurátorů, kteří kompletují oltáře a ka-

zatelnu, jejichž části měli ve svých dílnách. V  minulém roce se 
z kostela stále něco odváželo, nyní se směr putování našich památek 

obrátil a ke kostelu skoro denně přijíždějí dodávky a nákladní auta se 
vzácným nákladem restaurovaných částí našich oltářů. Když jsem loni viděl, z kolika částí 
se oltáře skládají a kolik toho všeho je, obával jsem se, zda to ještě někdo dá po restaurování 
dohromady. Skládání i toho nejnáročnějšího puzzle je proti tomu úplná hračka. Nyní, když 

vidím, jak oltáře rostou před oči-
ma, září barvami a čistotou a jsou 
postupně osazovány sochami, 
mohu s  klidem konstatovat, že 
moje loňské obavy byly zbytečné. 
Restaurování bylo svěřeno oprav-
dovým odborníkům.

Když se  pracovníků restau-
rátorských skupin i  dalších lidí, 
kteří u nás pracují, ptám, jak na 
ně nyní kostel působí, zvláště 
pokud ho znali v  jeho dřívější 
podobě, vždycky se setkám s ná-
zorem, že nejvýraznější změna se 
týká světla. Toho je nyní v koste-
le mnohem více a díky zvoleným 
barvám interiér působí vlídněji 
a „tepleji“. Teprve po tomto prv-
ním vjemu si člověk začne všímat 
dalších jednotlivostí podoby a vý-
bavy kostela. 

Nejvíce si vážím pochvalné re-
akce pana Vojtěcha Pecky, který 
je majitelem firmy Ozvučovací 
technika a  který bude osazovat 
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novou techniku do našeho chrámu. 
Ta stávající je také od něho, a tak náš 
kostel zná. Protože ozvučení od něho 
se nachází ve více než 1600 kostelech 
naší vlasti, těžko bychom u nás hledali 
člověka, který zná české kostely více 
než on. Když u nás před několika dny 
byl, abychom domluvili detaily zaříze-
ní, stále se zvednutou hlavou chodil po 
kostele a z jeho úst vycházela jen slova 
chvály a obdivu.

Chtěl bych se věnovat ještě jedné 
kapitole rekonstrukce našeho chrá-
mu, která zatím nebyla podrobněji 
zmíněna. Jedná se o  nové liturgické 
prvky presbytáře. Součástí celkové 
rekonstrukce je totiž také pořízení no-
vého oltářního stolu (menzy), ambonu 
a  sedadla pro předsedajícího(sedes). 
Rozhodli jsme se řídit doporučením 
pro pořízení takovéhoto liturgického 
vybavení a necháváme ho vyrobit z ka-
mene. Pro náš chrám se nejvíce hodí 
žlutá žula, a proto jsme se rozhodli právě pro tento materiál, který bude pocházet ze zná-
mého lomu v Mrákotíně. Jen pro zajímavost – z tohoto kamene je vyroben také kamenný 
monolit, který se nachází na nádvoří Pražského hradu. Kromě zmíněného oltáře, ambonu 
a sedes bude z tohoto materiálu vyroben také svícen pod paškál a stojan pro procesní kříž. 
Vše bude vytvořeno v jednotném designu. Oltářní stůl bude vážit přibližně tři a půl tuny 
a bude tak symbolem něčeho velmi pevného a neměnného. Podle prastaré tradice v něm 
budou uloženy ostatky světce. V našem případě to bude malý relikviář s kostí sv. Jana Nepo-
muka Neumanna, který jsme dostali darem. Bude uložen pod skleněným víkem, takže bude 
stále viditelný. To je dost neobvyklé, protože většinou bývá schránka s ostatky uzavřena 
víkem ze stejného materiálu, ze kterého je kamenná menza. 

Pořízení tohoto kamenného liturgického vybavení má ještě jeden důležitý důvod, o kte-
rém však zatím nemohu mluvit. Vysvětlím to až někdy později.

Slavnostní otevření kostela máme naplánováno na 1. neděli adventní, která nám letos 
vychází na 29. listopadu. Mám to domluvené s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem, 
který jinak mívá mši na zahájení adventu v katedrále. Kvůli svěcení oltáře a ostatního no-
vého vybavení našeho chrámu ale udělá výjimku a přijede k nám. Mohla by to být krásná 
slavnost s poděkováním všem, kdo se na rekonstrukci podíleli. Bude však záležet na tom, 
jak se bude vyvíjet situace s pandemií koronaviru. Neztrácím naději, že slavnostní posvě-
cení budeme moci uskutečnit v „plné parádě“.

P. Petr
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Svátost smíření

encyklika Castī Connubiī – 2. část
Každé lidské společenství, má-li naplnit smysl své existence, potřebuje vnitřní uspořá-

dání, hierarchii vztahů. Když hasiči jedou k požáru, musí vědět, kdo jim velí, a podřídit se 
mu. Kdyby každý dělal to, co sám v tu chvíli považuje za nejlepší, bez ohledu na druhé a bez 
součinnosti s nimi, nastal by chaos a škody by byly mnohem větší. Podobné je to ve státě, 
v armádě, ve sportovním týmu, zkrátka v jakémkoli společenství lidí – i v rodině. 

Základní text o křesťanském řádu v manželství a v rodině najdeme v listu Efesanům 
v 5. a 6. kapitole (Ef 5,21-6,9): „V poddanosti Kristu se podřizujte jeden druhému: ženy svým 
mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, těla, které spasil. 
Jako je církev podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte 
své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil vodou křtu 
a slovem … tak i každý z vás ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.“

Podřizovat se je výraz, který vyjadřuje vědomé včlenění do určité společenské struktury; 
s ním je spojeno respektování řádu celého společenství a platí pro oba partnery. Celý dům 
se pak podřizuje Ježíši Kristu jako Pánu. Společnost v Pavlově době byla výrazně patriar-
chální; jinak si to asi ani neuměli představit. Každodenní život, včetně zajištění obživy (a to 
byla starost mužů!), byl vázán na domácnost daleko víc než dnes, kdy je zaměstnání často 
zcela odděleno od života v rodině. Přesto Pavel mluví o podřizování se jednoho druhému, 
a od muže žádá lásku k ženě stejnou, jako měl Kristus k církvi, tj. až k smrti.

Pius XI. na to v encyklice Castī Connubiī navazuje: „Láska musí být duší všech manželských 
práv a povinností. Ať je tedy nejen projevem spravedlnosti, ale i výrazem lásky to, co žádá Apoštol 
národů v 1Kor 7,3: ,Muž ať plní ženě, čím je povinen, a stejně tak i žena muži.‘ … Když je tedy 
rodina upevněna poutem lásky, musí v ní zavládnout ,řád lásky‘ (jak to nazývá sv. Augustin). 
Tento řád v sobě zahrnuje nadřízenost muže nad manželkou a dětmi a pohotovost a ochotnou 
poddanost a poslušnost manželčinu, jak to doporučuje sv. Pavel slovy: ´Ženy ať jsou podřízeny 
svým mužům, jako by to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou 
církve.´ (srv. Ef 5,22-23).“

Nejde o povyšování se, manipulaci nebo dokonce zotročení. Už jeden z předchůdců Pia 
XI., Lev XIII., upozorňoval v encyklice Arcanum na to, že žena má být muži poddána a po-
slouchat ho nikoli jako služka, nýbrž jako společnice – s půvabem a důstojností. Je-li manžel 
obrazem Krista a žena, která je mu poddána obrazem církve, je to Boží láska, kdo je stálou 
pořadatelkou jejich vztahů.

Pius XI. užívá podobná slova: „Tato poslušnost však nepopírá, ani nezbavuje ženu svobody, 
která jí plným právem náleží jak vzhledem k důstojnosti lidské osoby, tak vzhledem ke vznešené 
úloze manželky, matky a společnice; ani jí neukládá, aby vyhověla jakýmkoli mužovým choutkám, 
i kdyby byly nesmyslné nebo se příčily důstojnosti manželky; ani netvrdí, že by manželka měla 
být počítána k osobám neplnoprávným, kterým se nepovoluje – pro nedostatek zralejšího úsudku 
nebo pro životní nezkušenost – volně užívat jejich práv. Zakazuje však přehnanou libovůli, která 
se nestará o prospěch rodiny. Zakazuje oddělovat v těle rodiny srdce od hlavy, protože to by bylo 
krajním nebezpečím zkázy a působilo by to nesmírnou škodu celého těla. Neboť je-li muž hlavou, 
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je žena srdcem, a náleží-li muži prvenství v řízení, žena smí 
a musí právem požadovat pro sebe jako svůj úděl prvenství 
v lásce.“

Je možné a žádoucí rozdělení kompetencí v dílčích 
oblastech života – podle různých osobních, místních 
a časových poměrů; avšak ten, kdo za ně má odpověd-
nost, musí mít i autoritu, kterou druhý plně respektuje. 

Ve třetím oddílu první části encykliky se papež do-
stává k  vrcholnému dobru křesťanského manželství, 
k jeho svátostné stránce. Ta se vyznačuje nerozlučnos-
tí, povýšením manželské smlouvy na účinné znamení 
milosti a jejím posvěcením.

Nerozlučitelnou pevnost manželské smlouvy zdů-
raznil sám Kristus, když řekl: „Co spojil Bůh, člověk 
nerozlučuj!“ (Mt 19,6) a „Každý, kdo se rozvádí se svou 
ženou a vezme si jinou, dopouští se cizoložství, a kdo se 
žení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.“ (Lk 16,18). 
Tím obnovil v  plné vznešenosti původní zákon, který Mojžíš „pro tvrdost jejich srdce“ 
pozměnil.

Vnitřním důvodem nerozlučnosti je nadpřirozeně tajemný význam křesťanského man-
želství, naznačený ve výše citovaném textu listu Efesanům. Manželství křesťanů zobrazuje 
nekonečně dokonalé spojení mezi Kristem a církví, které – dokud bude Kristus živ a církev 
skrze něho – jistě nikdy a nijak nebude rozloučeno. 

Z nerozlučitelnosti plyne hojné požehnání
… pro manžele samé: mají v této pevnosti bezpečnou záruku trvanlivosti, které je zapo-

třebí, mají-li velkodušně odevzdat svou osobu druhému, aby došlo k vroucímu spojení duší. 
Vždyť pravá láska nezná konce (srv. 1Kor 13,8). Mimo to se jí buduje pevná ochranná zeď 
proti případným pokušením k nevěře, ať už tryskajícím z nitra nebo přicházejícím zvenčí. 
Zabraňuje se jí úzkostlivému strachu, zda jeden druhého neopustí v době neštěstí nebo ve 
stáří. Místo toho nastupuje klidná jistota. Oběma nepřetržitě připomíná, že do společného 
soužití, které může být rozloučeno jen smrtí, vstoupili ne kvůli pomíjejícím věcem, ani aby 
hověli smyslnosti, ale proto, aby se navzájem podporovali v dosažení vyšších a trvalých 
hodnot.

… pro děti: pro jejich výchovu a ochranu, která trvá mnoho let. Rodiče spojenými silami 
snáze snášejí těžká a dlouho trvající břemena této služby.

… pro celou společnost: zkušenost bezpečně ukazuje, že neochvějná pevnost manžel-
ství je nejbohatším zdrojem počestnosti života a bezúhonné mravnosti. Když se zachová, 
je zabezpečeno štěstí a blaho státu; neboť stát je takový, jaké jsou rodiny a lidé, z nichž se 
skládá jako tělo z údů.

Proto ti, kdo neohroženě hájí nedotknutelnou pevnost manželství, získávají si veliké 
zásluhy jak o soukromé blaho manželů a dětí, tak o veřejné blaho lidské společnosti.

P. Pavel Liška 
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Svědectví radosti

Rádi bychom se s vámi podě-
lili o radost z farní dovolené na 
Kroměřížsku, které se z pracha-
tického vikariátu zúčastnilo pět 
lidí, ostatní byli z kaplické far-
nosti. Týden času nám věnoval 
náš bývalý farář Pavel Šimák. 
Jezdíme s kaplickou farností na 
letní dovolenou posledních pět 
let každý rok, ale loni se nám 
(Říhovým) zdálo, že už je to 
naposledy, že nestíháme vzhle-
dem k  nemoci manžela. Když 
ale otec Pavel zavolal, že jedeme 

na Kroměřížsko, tak jsme nabídku přijali bez předsudků. Dovolené se zúčastnilo celkem čtr-
náct lidí. Bydleli jsme v klášteře 
milosrdných sester sv. Kříže, 
které nám poskytly celý jeden 
domek pro naši skupinu. 

I když jsme se nemohli všech 
výletů zúčastnit, přece jsme na-
konec měli radost, že jsme se 
na farní dovolenou vydali. Po-
byli jsme v  přírodě, např. kou-
pání v bývalém lomu, kde byla 
čistá průzračná voda. Potěšili 
jsme se z  krásy zahrad okolo 
kroměřížského zámku. Zvlášť 
zajímavá svým interiérem byla 
rotunda. Je zde také umístěno 
Foucaltovo kyvadlo, kterým se 
dokazuje otáčení Země. Dále 
jsme navštívili poutní místo ve 
sv.  Hostýně, kde se i  můj muž 
(jak on říká nevěřící pes) zúčast-
nil mše svaté. Nevšední zážitek 
byl i z návštěvy židovské syna-
gogy v Holešově (mezinárodní-
ho centra židovské komunity), 
kde jsme se setkali se dvěma 
rabíny. Za návštěvu jsme vdě-

Prachatická skupinka

Před hostýnským chrámem
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čili paní doktorce Pavle Stuchlé 
z Vlachova Březí.

Každý den byl provázen 
ranní modlitbou a  večerní mší 
svatou a  opravdovou křesťan-
skou láskou, vzájemnou pomocí 
všech účastníků. Zvlášť vděčni 
jsme byli všem, kteří nám po-
máhali vyrovnávat naše ome-
zené schopnosti. Kéž by nás po 
takové lásce, nás křesťany, vždy 
mohli poznávat ostatní lidé. 

Zpracovali 
Heda a Roman ŘíhoviV
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Foucaltovo kyvadlo Arcibiskupská zahrada s rotundou

Před domem ubytování Mše v zahradě
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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 soud
Koncem církevního roku se také zamýšlíme nad posledními věcmi člověka. V muzeu de 

l´Hotel-Dieu v Beaune ve Francii se nachází obraz „Posledního soudu“ od Rogiera van der 
Weyden. Jedná se o olejomalbu na dřevě o velikosti 2 x 5metrů. Umělec pracoval na díle 
od r. 1443 do r. 1450. Weyden namaloval dílo pro hlavní oltář kaple tehdejšího špitálu. 
Vidíme zde Krista jako soudce v červeném plášti, prodlužujícím vertikální osu, která začíná 
archandělem Michaelem vážícím duše. V bočních křídlech pod anděly nesoucími nástro-

je Kristova utrpení (sloup bičování, kříž, hřeby, 
kopí, kterým bylo otevřeno Nejsvětější Srdce Je-
žíšovo, kopí s yzopem) orodují Panna Maria a sv. 
Jan Křtitel za hříšníky vystrašené vidinou pekla. 
Ve spodní části vylézají ze země lidé nazí, slabí 
a prosící o smilování. Vpravo zatracenci odchá-
zejí do pekla. Michael, mladý a urostlý, spraved-
livý – ztělesňuje myšlenku Boží spravedlnosti, 
která je mírná k  pokorným, avšak nelítostná 
k „lidem s nepoddajnou šíjí“. 

Zažijeme soud osobní – při naší smrti, a vše-
obecný na konci časů. ale proč bude ještě na 
konci časů všeobecný soud? Musíme vidět, 
kam svět došel, vidět, co po nás zůstalo. Kněžím 
bylo hodně svěřeno a hodně se od nich očekává. 
Zvláště v kněžské službě má nesmírný dopad, co 
kněží dělají. Proto je dobré hodně se modlit za 
kněze a nechávat sloužit mše svaté za sílu pro ně 
a za jejich zdraví. Před Ježíšem, který je pravda, 
se vše nakonec ukáže v pravdě. Boha nelze pod-
vést. u všeobecného soudu se ukáže, že Kris-
tus zvítězil nad všemi nespravedlnostmi. 

Pro dokreslení tématu uvádíme úryvky z du-
chovních cvičení z  Heligenkreuz od P.  MUDr., 
Mgr.  Theol. Vojtěcha Nováka. (Zajímavost: 
v  místním klášteře od r. 1133 působí nepřetržitě 
cisterciácký řád a je zde uchovávána relikvie Svatého 
kříže – největší kus dřeva severně od Alp.)
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nebe: při křtu sv. dostáváme pečeť „Christianos“ – neboli Kristovec – člověk patřící 
Kristu. Celý život se máme snažit, aby ta pečeť byla vytlačena do duše. Celý život se máme 
snažit, aby se její kontury podobaly Kristu. Aby se on v nás mohl poznat a my taky v něm 
u posledního soudu. Lidé by se měli o nebe snažit už jen ze zvědavosti. V nebi poznáme 
ekonomii spásy. Budeme mít absolutní vědění – např. jak funguje člověk. Budeme také 
vědět milosti, které nám Bůh daroval, a my to nevyužili. Jedině s upřímností a statečnos-
tí dojdeme k pravému cíli našeho života – do ráje. je také dobré prosit pannu marii 
o  milost upřímnosti, abychom k  soudu přišli s  čistou duší. V  nebi budeme Boha 
poznávat nazíráním – odleskem té krásy. Je nádherné a nejnádhernější být nebešťanem. 
V  ráji budeme mít účast na trojičním životě Boha, uvidíme svaté, sousedy, ženy, které 
trápili jejich mužové, zástupy těch, kteří sloužili bez jakéhokoli nároku na odměnu, zabité 
misionáře apod. V nebi uvidíme krásu člověka s jeho vznešeností, člověka bez klamu. V nebi 
se nebudeme nudit a nebudeme stárnout. Nebe je naše naděje. Je dobré pěstovat ctnost 
naděje, a to umrtvováním. Sv. Terezie z Avily zahlédla z nebe jen část Kristovy ruky a byla 
to taková nádhera, že věděla, že už nebude pro nic jiného žít. Viděla také peklo. Byla to 
jedna z největších milostí, které jí Bůh dopřál, a nic jí nebylo pak zatěžko dobrého udělat.

peklo: o něm sv. Matouš říká: „Vejděte těsnou branou... „Mějte se na pozoru před ne-
pravými proroky.“ Filosoficky řečeno – v pekle může být jen eventuelně jedna duše. Ale to 
mohu být já, a už jsem v problému. Jestliže to tak je, je to pro mě ohrožení. Je třeba udělat 
všechno pro to, aby se mne to netýkalo. Andělé nejsme. Jde nám hřešit. A proto Ježíš často 
mluví o pekle. Věčný oheň – to je rozhodnutí trvalé... Kromě odloučení od Boha tam trpí 
fyzicky také lidské tělo. Je třeba počítat s realitou pekla – pak je naléhavější výzva k obráce-
ní. Je nutné o pekle mluvit. Do pekla nepřijde, kdo nechce, ale do nebe se nedostane, 
kdo nechce (tedy kdo nebojuje). Při každé mši sv. se v římském kánonu kněz modlí:  
„… vysvoboď nás od věčné záhuby…“. PB
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Libínské Sedlo

Koncerty v kostele sv. anny  
na libínském sedle v roce 2020

Všichni jistě vnímáme le-
tošní rok, jako rok mimořád-
ný. Je takovým i  pro tento 
kostel. Je to už 15 let, co zde 
bylo první koncertní vystou-
pení. Účinkujícími byli žáci 
a  učitelé ZUŠ Volary. Jejich 
vystoupení zprostředkoval 
soused, který tehdy na této 
škole vyučoval a  ke kostelu 
sv. Anny na Libínském Sedle 
má osobní vztah – jeho otec 
zde při mších svatých hrával 
na harmonium. Koncert měl 
u publika velký úspěch. 

Díky vstřícnosti farního 
úřadu Prachatice, díky spon-
zorským darům a  finanční 
podpoře z grantů města Pra-
chatice, koncertů postupně 

přibývalo. Jejich pořádání se stalo trvalou součástí zdejšího kulturního života. Pro tento 
rok bylo připraveno 7 koncertů. K velké radosti posluchačů i účinkujících mohl být zahá-
jen tak, jak bylo naplánováno. Dne 7. července vystoupil v kostele ženský pěvecký sbor 
Maraveja. Radostná atmosféra ovládla kostel, účinkující sklidily velký potlesk od publika. 

Na dalším koncertu měl vystoupit smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice, který 
však se zřetelem k mimořádné situaci musel své vystoupení odvolat. Příznivci koncertů 
v tomto kostele ale nebyli zklamáni. Koncert na 
svátek sv. Anny dne 26.července se nakonec ko-
nal. Jen došlo ke změně účinkujících. V kostele 
zazněly flétny a sólový zpěv. Vystoupilo Kvarte-
to flauto traverso a Marie Krejsová. Posluchači 
byli nadšeni. Nejen výkony účinkujících, ale také 
krásným repertoárem a  poutavým průvodním 
slovem paní Kateřiny Weissové. 

Obavy o  konání dalšího koncertu se už sice 
mohly očekávat, ale naštěstí dne 11.září proběhl 
ještě podle plánu. Vystoupila u posluchačů oblí-
bená, všem dobře známá skupina Druhý dech. 

Letošní koncert

Rok 2006 – první koncert
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Návštěvnost byla však už menší a ve 
vzduchu všichni cítili obavu, že je 
to možná poslední koncert v  tomto 
roce. Netrvalo to dlouho, a jak všich-
ni očekávali, další vystoupení v říjnu 
a listopadu musela být s ohledem na 
nouzový stav zrušena. 

Doufejme, že tento stav nebude 
trvat až do konce roku a  že se bude 
moci uskutečnit alespoň koncert vá-
noční nebo novoroční. Účinkující jsou 

připraveni, ale zatím vám je neprozradím. Pravděpodobně nebude možno znát budoucí 
vývoj tak dopředu, abych mohla včas poslat oznámení o  konání koncertu do kulturní-
ho přehledu Radničního listu. Pokud bude možno ještě letos nějaký koncert uskutečnit, 
tak občané a návštěvníci Libínského Sedla budou informováni plakáty a plakát bude také 
předán do vývěsky kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Uživatelé internetu mohou sledovat 
webové stránky Prachatic.

Všem vám přeji pevné zdraví a veselou mysl. Budu se těšit na další setkávání s vámi 
při koncertech v kostele sv. Anny na Libínském Sedle – když ne letos, tak věřím, že opět 
v příštím roce.  Eliška Weysserová

Na samém konci druhé světové války byla u Horní Vltavice zavražděna židovská dívka 
a pohřbena na místním hřbitově. Náhrobku se však díky soukromé iniciativě dočkala až 
nyní.

JP

Rok 2006 – první koncert
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Stalo se

oslava 50 let  
Hasičského záchranného sboru prachatice

V sobotu 19. září 2020 oslavili hasiči významné jubileum – padesát let působení v Prachati-
cích. Při slavnostní ceremonii na prachatickém náměstí požehnal P. Petr Plášil novou hasičskou 
techniku a P. Šimon Stančík, sám hasič oděný v hasičské uniformě, pronesl duchovní slovo:

Drazí bratři hasiči, bratři a sestry!
Připomínáme si padesát let služby hasičů v Prachaticích. Shromáždili jsme se, abychom 

při této příležitosti společně poděkovali Pánu Bohu za vaši službu pro člověka, která je 
zároveň službou pro Boha. Sám Ježíš toto potvrzuje slovy: „Všechno, co jste udělali pro 
jednoho z těchto nejmenších, pro mě jste udělali.“ Proto jedním z hlavních hesel hasičů 
jsou slova: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.“

Vaše povolání nejde přirovnat k žádné práci, protože to není práce. Je to služba, která 
je výjimečná a zodpovědná. Není to služba jednoduchá, protože nikdy nevíte, co se může 
stát a co vás může potkat. Jste připraveni na všechno, dokonce i na ztrátu života. Proto být 
hasičem znamená sloužit všem a vždy dávat přednost této službě před soukromými věcmi, 
rodinou, odpočinkem či jinými starostmi každodenního života. Jak je to dobře, že vás tady 
máme a můžeme se opravdu cítit bezpečně a spát v klidu!

Pán Ježíš říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ Tě-
mito slovy nám Ježíš ukazuje, že opravdová láska se vyjadřuje položením života za druhé. 
A vy, hasiči, jste na to připraveni, stejně jako váš patron, svatý Florián.

Drazí hasiči, jste výjimečnou skupinou ve společnosti, jste společenstvím služby a nád-
herného povolání. Jste sborem úžasného svědectví obětavosti a  odevzdání se člověku. 
Nikdo vás k tomu nenutil. Byla to volba každého z vás.

Vaše služba vyžaduje vytrvalost, statečnost a obětavost. A vy neklesáte pod těžkost-
mi neštěstí. Nekapitulujete, protože na prvním místě vidíte vždy pomoc těm, kteří jsou 
v nouzi. Často jdete do akce, když ostatní propadají zmatku a zoufalství v neštěstí, které je 
postihlo. Vaším cílem je vždy zachraňovat lidský život, majetek, zmírňovat tíhu neštěstí. 
Svým postojem lidem ukazujete něco velmi důležitého, a to bratrskou lásku, její etickou 
sílu a obětavost. Vaše služba je stálým vydáváním svědectví a je plně následováním Ježíše 
Krista, který „nepřišel na tuto zem, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil“.

Jak mnoho z toho, co děláte, je v duchu Evangelia, v duchu křesťanské morálky a etiky! 
Z tohoto Božího zdroje plynou impulsy pro službu milosrdné lásky.

Milovaní, snažte se dál sloužit s odevzdaností a láskou. Vaše svědectví tak moc potřebuje 
dnešní svět a člověk, který stále častěji dává před-
nost slovu mít než být. Ukazujte dnešnímu světu, 
i nám, že obětavost, odvaha a láska k druhému člo-
věku nejsou jen mrtvá slova, ale že je v nich oprav-
dové štěstí a naplnění smyslu lidského života. Ať se 
svatý Florián za vás stále u Boha v nebi přimlouvá. 
Amen. Stanislava Vitoňová
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Stalo se

loutnový koncert 
jindřicha macka

Dne 27. září se konal ve zdíkovském kos-
tele sv. Ludmily loutnový koncert. Vystupující 
Jindřich Macek absolvoval konzervatoř v Par-
dubicích v roce 1993. Pak pokračoval ve studiu 
hry na loutnu. Byl vlastně prvním absolven-
tem oboru loutna na Akademii staré hudby 
při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně.

Loutnista Jindřich Macek koncertuje nejen 
jako sólista, ale i  v  rozmanitých komorních 
seskupeních. Pro svůj oblíbený nástroj si skládá vlastní kompozice, které řadí do svých 
sólových koncertů.

Při koncertu ve zdíkovském kostele zaznělo několik krásných skladeb z období gotiky, 
renesance, baroka i z vlastní tvorby. Koncert nesl název „Loutnová hudba v proměnách 
času“. V tichu kostela tato hudba vnesla do srdcí všech přítomných klid, pohodu a harmonii.

Koncert v jeho podání byl krásný, měl své kouzlo starých zašlých časů. Jen byla škoda, 
že nepřišlo více lidí. 

Milli Hojdekrová
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první svaté přijímání 
Díky Bohu se mohl slavnostní obřad konat v neděli 4. 10. 2020 v prachatickém kostele 

sv. Petra a Pavla den před vyhlášením nouzového stavu. Od rána byl krásný slunečný den. 
Slavnostní obřad byl opravdu překrásný s hudebním doprovodem skupiny Elaion. Povzbu-
zující bylo také kázání otce Petra. Ještě jednou moc děkujeme katechetce Lence Hanžlové 
a také těm, kteří se na všem spolu s ní podíleli. 

Mrázovi, foto: Stanislava Vitoňová, Člověk a víra

Stalo se
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Křty školních dětí v Prachaticích a 1. sv. přijímání Alžbětky a Petra 20. 9. 2020 -lh-

Novokněžské požehnání Žernovice  
10. 10. 2020 

Stalo se

Poslední zářijovou sobotu byla znovuvy-
svěcena opravená kaplička ve Sklářích
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svatováclavské  
poutě

Dne 27. září se konala v kostele sv. Pet- 
ra a  Pavla ve Zdíkovci svatováclavská 
pouť, která navazovala na tradici šumav-
ských poutí. Pouť byla oslavou mučednic-
ké smrti hlavního patrona českého náro-
da, českého knížete a světce Václava. Mši 
svatou vedl P.  Jaromír Stehlík. Zpěvem 
doprovázel sbor zpěváků. Nádhernou 
chorální vložku k sv. Václavovi v sólovém 
provedení zazpívala Marie Mrázková.

Po skončení bohoslužby bylo před kos-
telem malé pohoštění. 

V  pondělí dne 28. září v  den svátku 
jména Václav se konala také svatováclav-

ská mše v  kostele sv. Ludmily ve Zdíkově. Mši vedl P.  Vavřinec Skýpala. K  oslavě toho 
svátečního dne přispěla svojí hrou na flétnu Eliška Švarcová.

Milli Hojdekrová

Stalo se
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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 (2. část)
Budík mne vzbudil o šesté. V kuchyni jsem si namazal veku máslem a džemem a uvařil 

skvělý indický čaj. Celý dům ještě spal a venku byla tma. Po snídani jsem si zabalil, do po-
kladničky v předsíni vložil donativo a vyrazil na Cestu. V zápalu energie jsem hned za čtvrt 
hodiny přehlédl odbočku a musel se vracet. Za další kilometr jsem si uvědomil, že mé ruce 
jsou prázdné. Zase jsem zapomněl hůl. Když jsem se tedy vrátil na nádraží, na východě už 
počínalo svítat. Michel a Michele seděli u snídaně, tak jsem je pozdravil a popřál příjemnou 
cestu. Hned jsem se také zapřísahal, že od té chvíle budu s holí i spát.

Na Pamiers, další město, nemám dobré vzpomínky. Přesto, že mi k  němu ráno zbý-
valo jen asi sedm kilometrů, měl jsem pocit, že je to trojnásobek. V hlavě mi, ani nevím 

proč, uvízla ve smyčce písnička od Fred-
dieho Mercuryho Show must go on, na-
víc v provedení muzikálu Moulin Rouge. 
Vždy, když jsem tu píseň poslouchal, 
vstávaly mi chlupy na rukou. A tak jsem 
měl husinu po několik kilometrů. Cesta 
město zprvu obcházela, navíc po silni-
ci, kde se konaly běžecké závody. Snažil 
jsem se udržet si dobrou náladu, ale když 
zdravíte už dvoustého běžícího, lezlo mi 
to pěkně na nervy. To byla teprve show.

Pamiers vypadalo menší, než ve sku-
tečnosti bylo. Důkladně jsem to zjistil, 
protože po necelých dvou hodinách blou-
dění po neznačeném centru a hledání 
cesty ven jsem zde už byl jak rodák. Kate-
drála byla nádherná pokaždé, když jsem 
k ní přišel z jiného směru. Úplně duševně 
vyčerpán jsem si sedl na úpatí kopce, kde 
dřív stával hrad a dnes zde bylo velké par-
koviště. Díval jsem se na studenty neda-
lekého gymnázia a přemýšlel. Pak jsem se 
zahleděl na starou bránu nedaleko. Podle 
dosavadní zkušenosti jsem věděl, že Ces-
ta jde vždy k největší sakrální stavbě ve 
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městě, což byla katedrála napravo. Většinou má za úkol poutníkovi ukázat co nejkrásnější 
výhledy a památky v okolí, proto nejde zdaleka rovně a kolikrát si zachází. Při pohledu 
na bránu jsem si uvědomil, že takovou stavbu by si architekti Cesty nenechali ujít. Koukl 
jsem na plánek města a zjistil, že nedaleko od ní je starý římský most. Sice jiným směrem, 
než jsem měl jít, ale za zkoušku to stálo. V dalším momentě jsem procházel branou a mířil 
z města ven.

Má teorie byla správná, na mostě značka opět začínala. A jako naschvál byla skoro ka-
ždé dva metry od sebe. Trochu mi připadalo, že si místní nechtěli špinit domy uprostřed 
města, ale museli splnit normu v počtu značek na kilometr. Cesta se pak vydávala podél 
řeky, obešla město z druhé strany a pustila se na západ do kopců. Ještě než tak ale učini-
la, procházela kolem malého kostelíka z 12. století. U něj jsem se rozhodl poobědvat. Ke 
kostelíku byla připojená i obytná budova, dříve to celé bylo malé opatství. Dnes již bylo ve 
značně zdemolovaném stavu. Tam, kde ještě držely stropy, byla zřízena galerie, bohužel 
pro mne ten den zavřená. V prostranství před budovami bylo posezení a malá zahrádka 
plná bylinek. Všiml jsem si toho už ve Fontfroide, byla to ukázka všeho, co dříve v opatství 
pěstovali. U každé bylinky byla připevněna cedulka s názvem ve francouzštině a latině.

Na siestu bylo ještě brzy, hodiny ukazovaly teprve jedenáct. Po několika kilometrech 
rovin mě zas čekaly kopce. Hned jak jsem dojedl, hodil jsem si batoh na záda a vyrazil. 
Další zastávku jsem udělal až za půl hodiny na vyhlídce nad městem. Odsud jsem ho měl 
jako na dlani.

Pamiers, další bod za mnou. A přede mnou rozlehlé kaštanové a bukové lesy.  
Ondřej Pulkrábek
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Na návštěvě u

pavla ludačky
Věk, sourozenci: 51 let, bratři Josef a František, sestra Marcela
Vzdělání: střední škola – obor strojírenství, Teologická fakulta JČU
Zaměstnání: správce v prachatickém hospici (vedoucí správy budov a majetku)
Záliby:  chemie – kyanotypie (modrotiskové fotografie)

Jak tě, Pavle, a  tvoje blízké známe, pocházíš ze širší rodiny. Kdyby se stalo, že 
z vaší širší rodiny nikdo nepřijde na mši svatou, byla by dobrá čtvrtina našeho kostela  
sv. Jakuba prázdná. 

Je pro mne zajímavé, že moje rodina je jaksi zvenčí viděna automaticky jako součást naší 
širší rodiny příbuzných a jsem za to rád. Oba moji rodiče se narodili v Žernovicích. Otec 
pocházel z osmi dětí a maminka z pěti. Už jako sourozenci a i později měli mezi sebou vždy 
dobré vztahy a rádi se navštěvovali, takže širší rodina pro mne znamená spoustu tet, strýců, 
bratranců a sestřenic. Každé narozeniny, svátek, prázdniny atd. byly příležitostí k tomu, 
abychom se setkali, popovídali si, zazpívali a jako děti si společně hráli. Dnes s odstupem 
času si uvědomuji, jak velký význam toto setkávání pro nás mělo. Všichni jsme totiž věděli, 
že jsme věřící, že se vždy skoro všichni setkáme znovu v neděli ráno na mši v prachatickém 
kostele. V době nesvobody a zákazu shromažďování v nás toto vědomí upevňovalo víru, 
kterou se nám naši rodiče snažili předat.

Je viditelné, že ve vaší rodině víra byla a je velmi důležitou životní hodnotou…
Děkuji Bohu, že rodiče nám víru předali, a to hlavně vlastním příkladem. Naše maminka 

byla učitelkou v mateřské školce. Jednoho dne byla v zaměstnání vyzvána, aby nás, jako 
své děti, přestala vodit do kostela. Bylo jí doporučeno: „Klidně si věřte, ale doma.“ Ani na 
chvilku nezaváhala a odpověděla, že nebude sloužit Bohu a zároveň režimu. Výsledkem bylo 
propuštění z práce. V očích nás, dětí, je dodnes hrdinkou, i když to tenkrát znamenalo se 
ještě více uskromnit. Prostředí takto žité víry silně formovalo i mou vlastní víru v Boha.

O mnoho let později, již po revoluci jsem na charismatické konferenci poznal, jak velký 
rozdíl je mezi tím věřit v Boha a věřit Bohu. A to se teď stále učím. Na stejné konferenci 
jsme se potkali s mojí manželkou Evou. Spolu máme tři děti a snažíme se jim předávat 
živou víru v Krista.

Mohl bys nám přiblížit zážitek, situaci, které tebe a tvoji rodinu v poslední době 
více zasáhly?

Z doby předcovidové mi utkvěl v hlavě zážitek z našeho výletu do Anglie. Poslední den 
byl věnován Londýnu, jeho významným památkám a vyvrcholením měla být prohlídka 
Trafalgarského centrálního náměstí. Postupně jsme se blížili k našemu cíli a nešlo si ne-
všimnout, jak narůstá množství lidí, kteří směřují stejným směrem jako my. V jednu chvíli 
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nás zcela pohltil hlučící dav pestrobarevně oblečených 
osob. I vedoucí zájezdu už pochopil a vzápětí vysvětlo-
val: „Trafalgarským náměstím dnes prochází London 
Pride, pochod homosexuálů a leseb.“ Instrukce cestov-
ní společnosti pro něj zněly jasně, dojít na náměstí, 
prohlídka s výkladem a pak dvě hodiny rozchod. Našel 
místo, to určil jako výchozí bod, kde jsme se měli po 
určeném čase opět sejít, a  začal s  popisem náměstí. 
Ten jsem už bohužel moc nevnímal. Mou pozornost 
upoutali dva chlapi. Oblečeni v  ženských svatebních 
šatech, vášnivě se líbali a bylo jim dost jedno, že jsou 
uprostřed tisícihlavého davu. Budiž řečeno, že to bylo 
jedno i tomu davu. Trochu mi bylo za ně trapno, tak 
jsem se alespoň pootočil. Uviděl jsem dvě ženy, kte-
ré držely každá za jednu ruku asi pětiletou holčičku. 
Možná si jí adoptovaly, nebo umělé oplodnění, podoba 
s tou jednou by tam byla. Z úvah mě vytrhl pohled na 
chlapa ve slipech. Přehnaně nalíčen, kolem pasu suk-
ni. Tedy záclonu, úplně průhlednou. Několik kroků od 
něj nahá žena! Asi nebyla docela nahá, ale detaily jsem 
nezkoumal a další chlapi v andělských kostýmech a všude duhové deštníky, kravaty, šály, 
trička, kabelky, vlaječky.... 

Průvod zřejmě zmařil prohlídku některých zajímavých míst na Trafalgaru. Sloup 
s admirálem Nelsonem, který porazil francouzsko-španělské loďstvo, a další pozo-
ruhodnosti…

Projít náměstím ve skupině nebylo možné, a tak náš průvodce tuto situaci vyřešil roz-
chodem. Zašli jsme za ním, zda by nám nedoporučil klidnější místo v blízkém okolí, kde 
bychom rozchod přečkali. Byl to profesionál. Vyjádřil nám pochopení a vysvětlil situaci: 
„Když půjdete doprava, odtud všichni směřují sem. Když se dáte doleva přijdete do čínské 
čtvrti, tam rozhodně nedoporučuji chodit.“ Jiná alternativa není a s tím jsme se rozešli. 
Po chvilce se nám podařilo najít místo, kde nebyla hlava na hlavě, koupili jsme si zmrzlinu 
a čekali na další bod programu.

Jak tuto situaci vnímali vaši mladí /děti?
Školou vedeni k toleranci všeho možného byli v rozpacích, ale asi ne v takovém šoku 

jako já. Velkou výhodou pro ně byla jazyková vybavenost, kterou na jiných místech v Anglii 
bohatě využívali, ale v této situaci to moc nešlo. Například když jsme si všimli mladého 
muže kráčejícího rázným krokem směrem k nám. Nad hlavou držel maličký transparent 
s nápisem JESUS. Hned jsme ožili a chtěli ho v jeho hrdinském činu (tak se nám v celé té 
atmosféře jeho čin jevil) povzbudit nebo podpořit. 

Náš syn si dodal odvahy a hrdinu oslovil: „Hello, gentleman.“ Chtěl mu říci, že jsme 
stejného nebo podobného názoru jako on. Jenže náš hrdina nereagoval. Dál kráčel rázným 
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krokem vpřed a jeho pohled směřoval kamsi do dálky. Když nás míjel, zkusil to ještě jednou: 
„Hello, gentleman“, ale to už jsme viděli jen jeho záda. Byli jsme trochu zklamáni, čekali 
jsme vzájemné svědectví víry, nebo třeba pozdrav. Ale asi se přísně držel příkazu Písma ... 
s nikým se na cestě nepozdravujte (Lk 10,4). 

Jaké dojmy jste měli z návštěvy tamějších kostelů? 
Chtěli jsme se podívat do katedrály sv. Pavla v Londýně, ale poté, co jsme se dozvěděli, 

že v současné době už v ní žádné bohoslužby nejsou a že se zde konají jen královské svatby 
a pohřby, nám ani nevadilo, že jsme nestihli katedrálu navštívit. Jinak zdejší kostely byly 
trochu jiné než u nás v Čechách. Ne zvenku, ale uvnitř. V žádném, ve kterém jsme byli, 
nesvítilo věčné světlo svatostánku, ani jsme nikde neviděli třeba zpovědnici. Možná jsme 
se nacházeli v místech, kde anglikánská církev jde stále cestou reformace. V jednom kostele 
byla kropenka se svěcenou vodou a my si říkali, že když zde nemají nejsvětější svátost, 
tak alespoň svátostinu. Při vstupu do chrámu jsme se dotkli vody, udělali kříž a  raději 
nepřemýšleli nad tím, zda je voda posvěcená nebo ne. V jiné venkovní kropence u kostela 
už nebyla voda, ale jen kartička se vzkazem: „Najdi si svou lásku“. V souvislosti s tím, že 
kartička byla duhová, mi ta výzva zněla zvláštně. I jiné myšlenky mi připomínaly uplynulou 
dobu zájezdu. Třeba Jindřich VIII.

Od dob Jindřicha VIII. je hlavou anglikánské církve král…
a dnes je to královna Alžběta a na kněze se v této církvi světí nejen muži, ale i ženy, ho-

mosexuálové žijící v partnerství a v roce 2014 byla vysvěcena první biskupka. Tyto změny 
se některým místním církvím zdály být už „přes čáru“ a rozhodly se vrátit zpátky do církve 
římsko katolické. 

Zdá se, že odklon od katolické církve, který zavedl Jindřich VIII., se stále zvětšu-
je…

Odklon od římskokatolické církve jsme vnímali velice silně, a nejen z tohoto důvodu 
jsme se těšili domů. Když jsme konečně vysedli v Praze z autobusu, bylo to v neděli, hned 
jsme přemýšleli, jak stihnout mši svatou. Syn Pavel se telefonem spojil s naším prachatic-
kým kaplanem Dominikem Ettlerem a po chvilce už víme, že bychom mohli stihnout mši 
na pražském hradě v kostele Všech svatých. (V Londýně taky jeden je, mají v něm vedle 
svatých i lodě a námořníky.) 

Při vstupu do posvátného prostoru kostela jsme byli unaveni z cesty, ale šťastni, že jsme 
doma. Svatostánek na hlavním oltáři pro mne zářil více než kdy jindy, kněz, ministrant, 
známá liturgie. Děkuji Bohu za naši českou církev a zároveň ho prosím, aby chránil její 
jednotu, protože nejednotná církev mnohem hůře hájí hodnoty, jako je manželství, tak jak 
ho vidí Ježíš. Na mši nás nebylo mnoho, ale jsme společenství, spolu navzájem s Kristem, 
se všemi svatými, kterým je tento kostel zasvěcen.

Mši svatou jsme si opravdu hodně prožili a já si při ní více uvědomil hodnoty, které nese 
a nabízí naše česká církev sjednocená s římským biskupem Františkem. Prožil jsem si krásu 
liturgie i místa, na kterém se slavila. Byl jsem rád, že jsem v Čechách a že se mohu hlásit 
k římskokatolické církvi.  Připravila Hedvika Říhová
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Stojí za přečtení

Josef Beránek
jan rybář – Deník venkovského faráře

„Zbožnému člověku je dobře na kolenou. Je 
si tam jistý, nemusí myslet. Nemá odvahu vstát 
a  jít Kristu do náruče. Vždyť je hříšník, musí 
být pokorný! Převládá v něm totiž nedůvěra až 
strach. Proto mu stačí Boží slitování, odpuštění. 
To je právě hlavní téma tradiční mše. Ona má 
blízko ke starozákonním obětem: my podáváme 
oběť – Ty nám dáváš odpuštění. Jenže – Bůh 
nabízí daleko víc než jen odpuštění (Lk 15,22). 
Dejte pozor: Ježíš po celou dobu hlásání svého 
evangelia nikdy nepotřeboval slovo oběť, bez 
kterého se my neumíme obejít. To slovo dokon-
ce zkritizoval: „Jděte a naučte se, co znamená 
milosrdenství chci, ne oběť.“ (Mt 9,13) My se 
však tímto slovem oháníme ustavičně. Jděte – 
řekl Ježíš, a my nejdeme (dál), naučte se, a my 
nechceme přemýšlet. Máme raději ten dávno za-
běhnutý obětní výměnný provoz. Žijeme dosud 
starozákonně, 2000 let zpátky.“

P. Jan Rybář je starý kněz, pamatuje osm pa-
pežů, druhou světovou válku, komunistické per-
zekuce, jež zažil na vlastní osobě, druhý vatikánský koncil i jeho rozporuplné uvádění do 
praxe, ale především muž, skrze kterého Duch svatý nevane, ale přímo fičí silou tornáda. 
Jeho názory, pro mnohé asi příliš rebelantské (a nebyli snad i Ježíš s učedníky často ozna-
čováni za rebely?) profukují tuto nesmírně zajímavou knihu skrz naskrz. 

Nehodlám zde sáhodlouze vypisovat všechna témata, o kterých se zde hovoří, jen bych 
rád řekl, že jsem se díky této knize začal dívat na spoustu věcí týkajících se víry a nábožen-
ství nově a z různých úhlů, které rozšířily mé některé úzké pohledy a přitom se striktně 
drží evangelií. Navíc to vše není pojednáno teologicky, ale formou rozhovoru, což činí tuto 
knihu mnohem přístupnější. Prostě si to přečtěte, a pak mi třeba přijďte říct svůj názor. 
Už se těším a končím slovy P. Jana Rybáře:

„Duchovní život se projevuje ve vztahu ke Kristu, a tím se všechny vztahy k lidem umoc-
ňují. Náš duchovní život má stát na vědomí, že na nás Kristus dnem i nocí myslí a že bez 
nás nemůže být. Z toho se máme radovat každý den, jakmile vstaneme. On je nám tak 
nakloněn, že nám trpí soustu chyb a hříchů. Otec v příběhu o marnotratném synu objímá 
svého syna smrdícího po prasatech. Nečeká, až bude prosit o odpuštění, a jde mu vstříc.“

Pavel Beran
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Stalo se

svatý václav ve vlachobřezském okruhu
Farníci z  vlachobřezského okruhu měli letos možnost oslavit českého patrona hned 

několikrát. Kromě Vlachova Březí byly slaveny i dvě poutní mše svaté ke cti sv. Václava – 
v Chlístově a v Předslavicích.

„Svatý Václav je zajímavý a  jeho den má své kouzlo,“ pravil P. Šimon ve své homilii. 
„V čem toto kouzlo spočívá? V každé době byli panovníci sledováni a ohřát se v teple jejich 
přítomnosti znamenalo pro každého příjemné vytržení z každodenní všednosti a uvědo-
mění si vlastní hodnoty. To platilo stejně v  době svatého Václava, jako to platí i  dnes. 
Právě proto, že veřejní činitelé jsou na výsluní, se však stávají středem zpráv, jsou snímáni 
objektivy kamer a jejich život je podrobován důkladnému každodennímu rozboru. Svatý 
Václav v tomto pohledu pod mikroskopem uspěl – právě proto je svatý. Životy panovníků 
budou vždycky zajímavé a životopisy svatých křesťanských panovníků jsou o to zajímavější, 
že můžeme při jejich četbě srovnávat s realitou každodenního života. Není to jen případ 
svatého Václava.

Neméně sympatičtí jsou i další svatí králové, knížata a jiné vysoce postavené osobnos-
ti, jako například svatý Štěpán Uherský, svatá Alžběta Durynská, svatá Ludmila či svatý 
Tomáš More. Obdivujeme na nich aktuálnost poselství jejich života i do dnešních dnů. 
Rovněž doba, v níž svatý Václav žil, má pro nás své kouzlo. Byla to doba středověku, doba 
největší symbiózy života církve a společnosti: ‚Bez jakýchkoli předsudků se obraťme zpátky 
do historie: nejplodnější období dějin, která v nich zanechala hluboké stopy, se vztahují 
k okamžikům, kdy církev a stát postupovaly společně, každý sice po své vlastní cestě, ale 

v duchu činné spolupráce.‘
Při pohledu na uplynulých více než tisíc let české his-

torie, která je historií křesťanského státu, jsem stále více 
přesvědčen, že osoba svatého Václava je a má být svorníkem 
našeho národního usmíření. Svatý Václav má být svorní-
kem smíření nejen ve smyslu národnostním. Má jím být 
i z jiného pohledu, z pohledu věřící (katolíci) versus nevěří-
cí. I tady je oboustranná propast, založená na iracionálních 
předsudcích. Myslím si, že bychom měli věnovat svatému 
Václavu mnohem větší pozornost. Jak celý národ, tak také 
my, katolíci, potřebujeme obnovu. My katolíci jsme promar-
nili velkou šanci. Opojeni nově nabytou svobodou jsme se 
záhy vnitřně vzdali impozantního projektu duchovní ob-
novy národa, ohlášeného kardinálem Tomáškem blahé 
paměti, totiž Desetiletí duchovní obnovy. – Jako ve škole 
bychom si měli říci: „Neprospěli jsme, je tedy nutno opako-
vat.“ A jsem přesvědčen, že právě osoba svatého Václava by 
mohla a měla být ikonou takovéto duchovní obnovy, kterou 
jako národ i jako česká církev potřebujeme.
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V  dnešním prvním čtení jsme 
slyšeli slova z  Knihy moudros-
ti: „Počátkem moudrosti je zcela 
upřímná touha poučit se.“ Obávám 
se, že se těmito slovy příliš neřídí-
me. Je to přitom tak jednoduchý 
recept! Touha poučit se znamená, 
že ještě nejsem nejchytřejší. V této 
touze je zárodek pokory, která je 
hlavním motorem našeho rozvo-
je, stejně tak jako pýcha a pošeti-
lost pramenící z  přesvědčení, že 

už všechno víme a umíme, je jeho bohužel velmi účinnou brzdou. Touha poučit se platí 
všude. V duchovním životě, stejně jako v životě společenském. Tato touha vede k onomu 
smíření, které tolik jako národ potřebujeme. Ona totiž boří bariéry a barikády předsudků. 
Touha poučit se totiž znamená, že jsem ochoten přistoupit na vidění věcí, jak se jeví mému 
bližnímu, nebo že jsem alespoň schopen chápat a přijímat, že vidí skutečnost jinak než já.

Touha poučit se vede k ochotě bližnímu naslouchat stejně tak, jako naslouchat Bohu. 
Vystoupení z  ulity vlastní vševědoucnosti, která často s  Božím pohledem na věc nemá 
mnoho společného, není zrazením našich křesťanských pozic, ale naopak jejich potvrzením 
a posílením. Dovolil bych si tedy poznamenat a doplnit svatopisce, že touha poučit se je 
nejen počátkem moudrosti, ale také počátkem usmíření a pokoje, který náš národ tolik 
potřebuje. Až tyto hodnoty vedou k opravdové prosperitě. O to se koneckonců modlíme 
i ve snad vůbec nejstarší písni, kterou máme – Hospodine, pomiluj ny. Zpíváme tam: „Daj 
nám vsjem Hospodine žizň i mir v naší zemli.“ Nebo v češtině: „Dej nám všem, Hospodine, 
hojnost, pokoj v naší zemi.“

Na závěr bych ještě rád poznamenal, že 
informace, které se k  nám dostanou, jsou 
bohužel často jen virtuální realitou, vytvo-
řenou sdělovacími prostředky. Není problém 
chování jakéhokoli člověka zpochybnit, po-
stavit jej do světla, které z něj udělá téměř 
zločince, aby se později skutečná pravda pře-
šla mlčením. Stejný úděl kdysi potkal i svaté-
ho Václava, když byla jeho snaha udržet mír 
a prosperitu pomocí křesťanských prostřed-
ků nazývána zbabělostí nebo dokonce zraze-
ním vlastního národa, což ho stálo nakonec 
i život. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, 
ni budoucím! Ty jsi dědic české země, rozpo-
meň se na své plémě! Pomoci my tvé žádáme, 
smiluj se nad námi! Dnes, v době, ve které 
žijeme… Amen.“ Stanislava Vitoňová
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Varhaníci

V našem prachatickém vikariátu máme více varhaníků, než jsme předpokládali při vzniku této 
rubriky o nich a jejich vztahu k hudbě. Protože respektujeme, že ne všichni tu chtějí být předsta-
veni a sdělovat veřejně své hudební prožívání, opět se tentokrát podíváme kousek za vikariátní 
hranici, jak hraje ve Vodňanech 

magda Fryšová
Jak ses ke hraní na varhany dostala, jaké byly Tvoje začátky?
Když působil v naší farnosti O. Jaromír Stehlík, ukončila ve Vodňanech svou kariéru 

dlouholetá varhanice. A nebyl nikdo, kdo by ji nahradil. Pan farář věděl, že chodím na kla-
vír do hudebky, a tak mě poprosil… Neměl to se mnou ovšem jednoduché, má povaha mu 
odolávala celých 6 měsíců. Nicméně „člověk míní, Pán Bůh mění“, a tak ve svých 16 letech 
14. září 1997 jsem hrála poprvé na mši. Kolem mě stál ansámbl pomocníků – někdo mačkal 
rejstříky, někdo zpíval žalm, jiný mi radil, kdy mám vůbec hrát, protože začněte třeba hrát 
Pane, smiluj se do chvíle, kdy si máme v tichosti zpytovat hříchy… rozložíte tím naprosto 
liturgii. První píseň, kterou jsem hrála, byla Budiž věčně velebena – 23 let se tedy snažím 
zvelebovat mše svaté svým hraním.

Jak často a kde všude hraješ?
Na varhany hraji ve vodňanském kostele Narození Panny Marie o nedělích. Střídám se 

s mou ségrou, která jezdívá po 3-4 týdnech na víkend domů. Občas hraje při nedělní mši 
sv. místo nás sborek mladých, což beru vždy jako milé zpestření. A také se nám zrodilo ve 
farnosti hudební uskupení od nejmladších po náctileté, říkají si Fuska a jejich sbormistryně 
/ hudební aranžérka / skladatelka v jedné osobě – Lenka Ebelová je vede výborně! Je tedy 

skvělé, že u nás neleží tato služba jenom na jednom 
člověku, navíc v týdnu hrají ještě jiné 2 varhanice (jed-
na byla představena v únorovém č. JP 6/20), které jsou 
ochotné zaskočit i v neděli.

Občas hraji na svatbách či pohřbech, proto už jsem 
hrála třeba na Lomečku, v Chelčicích či Skočicích (tedy 
farnostech našeho faráře). Jakožto neprofesionální 
varhaník je pro mě vždycky velký stres hrát někde jin-
de, protože vyznat se v rejstříkách či si zapamatovat, 
kterou klávesu nemačkat, protože je falešná, k tomu 
sledovat třeba při obětování, jak dlouho trvá průvod 
atd… Přeci jenom ve Vodňanech už si délku hraní tro-
chu umím odhadnout dopředu a  pamatuju si, který 
rejstřík raději nezapínat.

Máš nějaký vzor, inspiraci, zdroj pro své hraní?
Mám bratránka, který vystudoval hru na varhany 

na pražské HAMU (Jakub Janšta). I když jsem odpověď 
začala takto vznosně, nebudu bohužel pokračovat, jak 
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byste zřejmě čekali . Nezahra-
ju díky němu Bachovu Toccatu 
a fugu d moll, neumím dlouze 
improvizovat na dané téma, 
o hraní na pedálech už se vůbec 
raději nezmiňuji… (on toho do-
káže ještě mnohem víc ). Dal mi 
ale pár skvělých typů na noty, 
které hraji dodnes. 

Pokud jdeme na mši svatou 
třeba na dovolené, vnímám ji 
i  skrze varhany. Zajímá mě, 
jaké preludium hrají ke sv. přijí-
mání, jaké si zvolili ordinarium, 
jaký mají nápěv k žalmu, a pak 
moc ráda poslouchám dlouhé dohry – v Brně na Petrově to je vždy pro mě hudební nebe 
(a můj drahý manžel už ví, že neodcházíme dříve, dokud varhany neutichnou ).

Čím je hraní pro Tebe přínosné, čím problematické?
Zmíním pár střípků, ať si můžete udělat obrázek sami. 
V naší farnosti to máme zavedené tak, že s panem farářem nekonzultujeme dopředu 

výběr písně ke mši svaté, řídíme se podle liturgického období či svátku, který je v blízkosti 
neděle. Ale jednou pan farář usoudil, nutno podotknout že před závěrečným požehnáním, 
že bychom mohli zazpívat chvalozpěv Bože, chválíme Tebe. Jelikož jsem měla připravenou 
jinou píseň a k ní náležitou dohru (v úplně jiné tónině!), nezbylo mi nic jiného, než ji začít 
hrát. Kamarád mi během hraní hledal a ukazoval různé noty, které by byly vhodné k dohře. 
Až se asi napočtvrté trefil… ještěže má tahle píseň 4 sloky! 

Když jsme měli děti malé, tak vždycky se nám úplně nepodařilo přijít na mši sv. včas. 
Ovšem pokud jsem zrovna hrála, nepřišli jsme pozdě nikdy! 

A když jsem u své rodiny – naši 2 kluci již ministrují a manžel s dcerou chodí se mnou na 
kůr. Barča je má rejstříková asistentka. Nedávno jsem hrála na svatbě, Báru jsem si vzala 
s sebou… byla jsem klasicky ve stresu, zvláště na začátku, kdy nevěsta stále nešla a nešla, 
a tak jsem musela neustále prodlužovat pochod. Po obřadu jsem se Barče omlouvala, že 
jsem na ni byla při hraní naštvaná (spletla si totiž nevěstu se svědkyní…) – Bára na to jen 
řekla: „To je v pohodě, jsem myslela, že to bude horší…“ A tak i u varhan můžete zocelit 
své dítě pro život.

Máš ještě nějaký další mimořádný či zajímavý varhanní zážitek?
Stalo se mi letošní rok na jaře, když přestávala platit omezující pravidla a v kostele už 

se nás zase mohl začít scházet větší počet lidí, domluvili jsme se s panem farářem, že už 
by se varhany mohly zapojit do liturgie. Byla ještě doba velikonoční, proto jsem zvolila 
ke mši svaté píseň č. 403 – Hle, vstal již z mrtvých Kristus Pán. Slzy mi začaly téct po tváři 
už při předehře. Slyšet varhany po 6-týdenní pauze, slyšet tolik lidí pohromadě zpívat, ta 
symbolická slova písně, Aleluja… bylo pro mě dojemné. 

Za upřímné vyznání moc děkuje MaM.
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význam Karla velikého pro křesťanství –  
část 1.

Karlovu vnitřní politiku od počátku významně určoval římský vliv, propojující kult, 
církevní nauku i mnišskou řeholi. Tato mnohostranná vazba propůjčovala svazku franské 
říše s papeženstvím trvalou vnitřní sílu, díky které „Západ“ získává v „době karolínské“ 
své první přesnější kontury až jako imperium christianum obnovením západního císařství 
o Vánocích r. 800 a díky rostoucí autoritě patriarchy Západu, římského biskupa, kdy se 
Západ odděluje od Byzance.

Tomu ovšem předcházel přátelský svazek a duchovní spříznění Karla a papeže Štěpá- 
na III.

Jejich vztah byl sice nakrátko přerušen langobardskou protifranskou opozicí v Římě, 
kterou neovlivnila ani smrt Karlomana v prosinci r. 771. Tato opozice v Itálii získala sice 
větší mocenský prostor k nelibosti papeže. Ten ovšem záhy zemřel, ale to, že se jedinou 
vládnoucí autoritou Franského království stal Karel Veliký a volbou nového papeže Hadri-
ána I. (1. února 772), došlo opět k narovnání vztahů a k zúčtování s langobardskou opozicí.

Nový papež poslal r. 773 do Diedenhofenu ke Karlovi svého vyslance s žádostí o pomoc. 
Nebyla to první žádost papeže o pomoc. Již Karel Martel a Karlův otec Pipin byli v obdobné 
situaci požádáni, aby poskytli Římu vojenskou pomoc. Autorita papeže na oplátku jakožto 
garanta královské hodnosti v Pipinově rodu odpovídala reálné pomoci franských vládců 
papežství v jeho potížích a očekáváních. Karel obezřetně vyslal do Itálie malou delegaci, 
která si udělala vlastní obrázek o aktuální situaci. Zjištěním bylo, že nebylo poskytnuto 
Svatému otci zadostiučinění ze strany langobardského krále Desideria. Karel byl tak při-
nucen k vojenskému tažení. Před vlastním střetnutím se Karel opět snažil vyhnout boji 
vyjednáváním. Desiderius ovšem odmítl požadavky Karla. Karel lstí donutil Langobardy 
k útěku a ukončil jeho panování. Tím si bez boje podmanil langobardskou říši, a to i díky 
přeběhnutí elity nepřítele ke Karlovi. Karel tak oslavil r. 773 Vánoce před Pavií. V té době 

Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech

Papež Štěpán III. Papež Hadrián I. 
Autor: Neznámý – http://thebananarepublican.blogspot.com/search?q=Gregory+XII, Volné dílo, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12378037
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se začala rýsovat základní koncepce Karlovy italské politiky, postoje vůči papeženství a jeho 
územím a právním nárokům. 

Po tomto vítězství oslavil Karel 3. dubna 774 Velikonoce v Římě. Při této příležitosti 
navštívil uctívané hroby apoštolů v okolí Věčného města, jakož i obnovil a upevnil sakrální 
pouto s jejich nástupcem, papežem. Papež byl neohlášeným příjezdem Karla překvapen. 
Vždyť se osobně ještě nesetkali. Vznikla tak příležitost ke slavnostnímu uvítání franského 
krále, který byl současně jako „římský patricius“ ochráncem papeže. Tento titul byl zprvu 
vyhrazen pro hodnostní označení císařských zástupců v Itálii. Od r. 754 pak používali pape-
žové tuto titulaturu pro franské majordomy a krále, jakož i jejich syny, přísežně spřátelené 
a duchovně spřízněné, aby je připoutali „státoprávně“ k Římu. V oficiálních listech označo-
vali Pipina a jeho potomky jako „patricii Romanorum“ z důvodu, aby titulem vyjádřili dosud 
ještě neurčenou ochrannou funkci ve prospěch papežství. Byla to obdoba pozdně antického 
příkladu Konstantinopole, titulaturním základem východořímské říše, kde jedině přežívalo 
římské císařství v neporušené, byť změnám v čase podléhající tradici, která byla přizpů-
sobena „římským“ zájmům papeženství, jak to vyjadřuje nový přídomek „Romanorum“.

Tak Karel získal po dobytí Pavie současně s langobardským královským titulem oficiál-
ně do úředního jazykového úzu také patricijskou hodnost. Ta vymizela z protokolu listin 
císařskou korunovací r. 800, kterou byl vymezen těsný státoprávní vztah mezi franským 
králem a římským papežem.

Dokončení příště.
M. Böhm

Pobožnost u kaple Panny Marie ve Vitějovicích 11. 10. 2020
-lh-
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Jubilejní rok

rozkvetlá lilie
Někdy na konci sedmdesátých let jsem objevil 

knížky Jaroslava Foglara a s ním i skauting. To mi 
bylo patnáct. Málo na to, abych ho v době praž-
ského jara zažil na vlastní kůži. Ale to mi nemoh-
lo zabránit v tom, abych mu zcela nepropadl. Na-
víc jsme se přestěhovali z maloměstské Bechyně 
do Prahy a mně se v tomto ohledu doslova otevřel 
svět. Brzy jsem měl doma v knihovničce všechny 
foglarovky, včetně Tajemství Velkého Vonta, kte-
ré vyšlo pouze v „západním“ Německu. Seznámil 
jsem se i se samotným Foglarem a nejednou ho 
navštívil, vlastnil jsem sbírku skautských časopi-
sů, odznaků a dalších relikvií a hlavně se seznámil 
s lidmi stejně smýšlejícími. Nezůstalo jen u sbí-
rek, v osmnácti jsem vedl oddíl, který se, byť pod 
jinou hlavičkou, hlásil ke skautským metodám, 
a skautský opasek se stal neodmyslitelnou součástí oddílového kroje. I vojnu jsem absol-
voval se skautskou lilií pod klopou uniformy, a dokonce jsem ji měl pěkně viditelnou na 
klopě košile na fotce ve vojenské knížce. 

Pak v roce 1988 přišlo stěhování do Záblatí na Šumavě a já se zas vrátil k listování ve 
foglarovkách, prohlížení sbírek a jen sem tam za mnou přijel můj bývalý oddíl. A tak to 
mělo zůstat. Tady na vesnici to na založení oddílu rozhodně nevypadalo.

Jenže to tak nezůstalo. V listopadu 1989 jsem na jednom z četných mítinků v pracha-
tickém „Nároďáku“ objevil listinu, kam se měli hlásit zájemci o skauting. To se ví, že jsem 
se hned hlásil, a za pár dní přišel koresponďák, kde nás Šedý Vlk volal ke službě. První 
schůzka byla svolána hned na první lednové dny. A tak se stalo to, v co jsem nikdy nedo-
ufal, o čem jsem jen snil. Protože jsem měl nějaké, i když nikoli autentické, zkušenosti se 
skautským oddílem, dostal jsem na starost jakýsi skautský kurz a družinu patnáctiletých 
kluků. Klubovnu jsme měli nejdříve v jednom rohovém domě na prachatickém náměstí, pak 
v bývalém obchodě na Lázních. S některými z těch kluků jsem v kontaktu dodnes. A dodnes 
ten skauting mají v sobě. V nové okresní radě jsem byl zvolen výchovným zpravodajem 
a v květnu jako delegát poslán na první porevoluční sněm Junáka do Prahy. 

Od té doby jsem si skautingu užil vrchovatě, včetně funkce místonáčelníka celého Juná-
ka. Stovky schůzek a výprav, desítky táborů. Skautskou lilii jsem již nemusel schovávat pod 
klopu. Přesto, kdykoli mám na sobě skautský kroj, pokaždé nevěřícně hledím na slibák nad 
kapsou košile a říkám si po celých těch třicet let, že to snad ani nemůže být pravda. Kdyby 
nic jiného listopad 1989 nepřinesl, tak mně se splnil dávný klukovský sen. A to rozhodně 
není málo. A dokud budu moci tu lilii bez obavy z perzekuce nosit, tak to je pořád ještě 
dobré. Jaroslav Pulkrábek
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Vypravili jsme se

Za obnovou malých sakrálních památek 
na Šumavě

Kříž, jak je všem zajisté známo, je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů nábo-
ženství.

Jsem členkou a  dokumentaristkou registrovaného spolku Šumavský Králováci. Mou 
náplní dobrovolné a bezúplatné práce ve spolku je nalézání a obnovování právě těchto ma-
lých sakrálních památek. Samozřejmě také zdokumentovat stav sakrální památky ve stavu 
nalezení a po obnově. Této činnosti se věnuji již několik let. Není to vždy tak jednoduché, 
jak se na první pohled zdá. Když je křížek celý, neponičený, jen omšelý, tak si říkám, že 
mám vyhráno. Práce je pak jednodušší. Na této činnosti se se mnou podílí můj manžel. Ten 
dělá tu náročnější práci a já pak tu lehčí, kterou zvládnu. Obnovuji zašlé, špatně čitelné, 
nebo žádné zbožné nápisy v rámečcích, čistím kámen od lišejníků a mechu, upravuji okolí 
od větví nebo šišek.

V létě jsem se vypravila do míst na Šumavě, kam se ráda vracím zavzpomínat si na své 
dětství. Tentokráte to bylo do lesního ticha, místa, kde jen bublal Studený potok, který tě-
mito místy na Nových Hutích protéká. Usedla jsem na jeho břeh a začala jsem jej pozorovat. 
Tiše plynul dál k Borové Ladě, vytvářel malé vlny a peřeje, když přeskakoval větve stromů 
do něj spadlých. Nepospíchal, stále svým stejným tempem kráčel dál a dál. Kolem něj se 
nacházelo poměrně dost rostlinek, kterým se zde dařilo. Ve větvích švitořil ptáček. Bylo 
to úžasné, fotila jsem a natáčela. Nemohla jsem se odtrhnout od té krásy. Uklidněná jsem 
se vracela k autu. Už jsem vycházela z lesa a najednou jsem zahlédla křížek. Byl v ubohém 
stavu, žádná péče o něj nebyla vidět. Nafotila jsem si jej a odjela domů. Doma jsem se roz-
hodla, že se tam vrátím a že jej dáme do pořádku. 

Léto uteklo, nastal podzim a  já jsem se až koncem září dostala do těchto míst. Věci 
potřebné jsme měli s sebou. Mohlo se tedy začít na něm pracovat. Z obav, jestli někomu 
z osadníků nepatří, jsem se zašla raději zeptat. Paní, které jsem se ptala, mi řekla, že není 
ničí, asi parku. Poděkovala jsem a začali jsme s obnovou. Čistila jsem kamenný podstavec 
od lišejníků a nánosu prachu. Muž začal s prací na křížku. Křížek už hodně pamatoval, díky 
tomu se nám stala velmi nepříjemná věc. Křížek se najednou zlomil a klesl k zemi celou 
svou vahou. V tom okamžiku bylo po náladě. Co teď uděláme?

Nezbývalo nic jiného než jej naložit do auta a odvézt domů. Bylo to skoro lepší jej ob-
novovat doma než v lese. Museli jsme požádat známého, pana Randáka ze Říhova, který 
umí všechno na světě, i kovářské práce. S ochotou nám pomohl ulomený křížek opravit. 
Za dva dny již stál nový, zářící a možná i pyšný na svém místě u Studeného potoka. Když 
jsme již dokončovali práci, přišla k nám paní z vedlejšího domku podívat se, co tam dělá-
me. Pozdravila a zůstala se v úžasu dívat na křížek. „To je krása, tolik let tu stál a nikdo si 
jej nevšímal. Dokud žil manžel, tak ten se o něj staral. Už je pět let pod drnem.“ Paní nám 
děkovala, z očí ji zářila velká radost. Radost z dobrého díla jsme měli všichni. Chválila nás 
a říkala, věřím, že v této činnosti budete nadále pokračovat. Dnešní mladí lidé jsou lhostej-
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ní, není v jejich zájmu Šumavu zvelebovat, křísit slávu starých zašlých časů. Dala jsem jí za 
pravdu. Odpověděla jsem jí, že budeme pokračovat, pokud budeme mít příležitost a zdraví. 
Rozloučili jsme se a ona odešla. 

Pak se najednou zastavila, zamyslela se a vrátila se znovu k nám. „Potřebujete něco?“ 
zeptala jsem se. Nesměle mi odpověděla. „Vím ještě o  jednom křížku směrem k Borové 
Ladě, přimlouvám se za něj, jestli můžete, udělejte jej taky tak hezký, jako je tento. Měli 
jsme ještě čas, než se zešeří, a tak jsme se tam vydali. Mezi dvěma březinami skutečně byl 
křížek. Říká se tam U Fastnerů! To podle obyvatel, co zde měli dům. Nebyl poničený, jen 
potřeboval oživit. Křížek se nám ještě téhož dne podařilo k naší spokojenosti a radosti 
obnovit. V jeho blízkosti je udělané malé posezení. Věřím, že u křížku turisté, obdivovatelé 
Šumavy, usednou k odpočinku a svým okem na něj alespoň pohlédnou, dají k němu luční 
květiny, nebo jen trs červených jeřabin.

Ještě téhož dne jsem se vrátila ke Studenému potoku říci paní, že křížek je hotov. Uká-
zala jsem jí ho na fotce. Moc děkovala. Posléze mně dala ještě jeden typ na křížek, co by 
potřeboval obnovit. Není to daleko, kousek v  lese. Stojí u  cesty určitě jej neminete. Po 
mírném stoupání po kamenité lesní cestičce jsme křížek skutečně našli. Stojí na malé vyvý-
šenině a vedou k němu krásným zeleným mechem porostlé kamenné schůdky. Mistr kovář 
si dal záležet. Na kamenickém díle je rukopis šumavského kameníka. Zdobil podstavce pod 
křížky srdíčky. Nezaváhali jsme ani na chviličku. Jeho obnova bude. Uděláme jej. Bude se 
u Studeného potoka vyjímat a lákat pocestné k zastavení. Dne 4. října byl křížek hotov. 
Už mně nepřipadal smutný se skloněnou hlavou, ale veselý. Pomyslela jsem si, na světě té 
radosti mnohdy není, tak proč se neradovat z nově obnoveného křížku.

Myslím si, že každá dobře odvedená 
práce na těchto sakrálních památkách 
se chválí sama. Nemám zcela žádné ná-
mitky, když se nový křížek slavnostně 
žehná. Pro slovo žehnat se také používá 
„dobro-řečit.“ V  současnosti začalo být 
zvykem žehnat kdeco, křížky nevyjí-
maje. Připadá mi to jako předhánění se 
v tom, kdo jich zrestauruje a nechá po-
žehnat víc. Z tohoto důvodu se při žeh-
nání křížků pronáší slovo doprovázené 
gestem, neboť je to dobro-řečení. Jedná 
se tedy o slovo dobré. Samotné žehnání 
je spojeno se znamením kříže, posvěce-
ní svěcenou vodou a pronesenou mod-
litbou žehnajícího kněze, přítomných 
věřících i  nevěřících a  poděkování za 
záslužnou věc pro Šumavu. To vše je 
slavnostní akt již sám o sobě. Myslím si, 
že není třeba dalších okázalostí kolem 
žehnání. Mě osobně postačí dobré slo-
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vo přátel nebo i neznámých lidí, které 
potkávám: „Děláte záslužnou věc pro 
Šumavu“.

Dříve tomu asi tak nebývalo. Křížek 
daný na určité místo spíše vnášel do 
srdcí lidí bolest než radost. Sloužil ji-
ným účelům. Zvláště když stál v místě, 
kde se stalo neštěstí, byl zde ukončen 
lidský život například. Jsem ráda, že se 
mohu na obnovách podílet svou vlastní 
rukou, udělat to pro svoji radost s dob-
rým pocitem, ale i pro všechny ostatní 
lidi dobré vůle, kteří tuto činnost doká-
ží ocenit. Mé obnovené křížky nejsou 
sice všechny znovu požehnané, jsou 
rozmístěné v  různých koutech Šuma-
vy, ale zdobí ji a připomínají staré časy, 
na které bychom neměli zapomínat, 

a  dbát na to, aby nebyly již nikdy niče-
ny. Mám požehnánu pouze výklenkovou 
kapličku P. Falářem z Volar na Jodlových 
Chalupách nedaleko Chlumu u Volar. Tím, 
že sakrální památku obnovím, má práce 
nekončí. Křížky si vyžadují údržbu. Zjara, 
když sejde sníh, se k nim vracím a uklízím 
okolí, zvláště u těch, co stojí pod stromy. 
Bývá tam hodně polámaných větví a  na-
padané jehličí. V létě je zapotřebí posekat 
trávu, na podzim dát ochranný nátěr proti 
korozi. Mezi tím samozřejmě, když místy 
procházím, rozsvítím svíčku nebo položím 
alespoň zelenou větvičku smrku jako po-
zdrav přírody. V dušičkovém čase je znovu 
s  manželem objíždíme a  zdobíme. Doma 
dělám věnečky, které zdobím zelenou stu-
hou s nápisem „Šumavský Králováci“, ne-
boť mezi ně patřím. Na závěr použiji tato 
slova na jejich ochranu: „ať vám všem 
ježíš z těchto křížů žehná!“

Milli Hojdekrová
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