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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

„Všechno, cos míval rád,
konec mívá…“ – zpíváme v lidové písni.
Jen Boží láska zůstává,
ta neutíká … připomíná Boží slovo.

+ + + + + + + + + + 

Člověk je zrozen v časnosti a určen k věčnosti.

+ + + + + + + + + + 

Víra v Boha není jen poznání, ale i pozvání.

+ + + + + + + + + + 

Jedinou zbraní apoštola má být slovo Boží
a jediným spojencem Duch Svatý.

+ + + + + + + + + + 

Opravdová láska vylučuje sobce, nadutce a zrádce.

+ + + + + + + + + + 

Pane, nauč nás pravé velkomyslnosti!
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asi nebudu sám, kdo si v  mi-
nulých letech při tom všem předvá-
nočním shonu posteskl, že už by to 
měl všechno rád za sebou. Narvané 
obchody, kam oko dohlédlo samé 
blikající světýlko a  do toho všeho 

neustále dokola znějící koledy. A  doma? Pečení, uklí-
zení, zdobení. Ach, kde je ten adventní čas usebraní se. 

Ale jak říká jedna moje kolegyně, člověk si má dávat 
pozor na to, co si přeje. Mohlo by se mu to totiž vyplnit. 
A tak letos je poklidno, až to někomu může připadat 
nepatřičné. V obchodě jsem dlouho nebyl, tak ani ne-
vím, zda tam hrají koledy. Na poště, kam si chodím pro 
objednané dárky, nikoliv. I lidí je v ulicích méně a vše je 
tak nějak nevánočně adventní.  Až jsem dostal chuť pus-
tit si nějakou pohádku. Vyhráli to Tři veteráni.  A i tam 
je to trochu o tom, že si máme dávat pozor na to, co si 
přejeme, a když už nějaké dary dostaneme, tak bychom 
je měli řádně využít a zbytečně nepromrhat. 

A  že těch darů dostáváme co chvíli plnou náruč. 
Třeba ty koronavirové. Konečně se nám trochu zklid-
nil život. Jsme více se svými blízkými a někdy k nim 
musíme hledat znovu cestu. Pro někoho je to poslední 
příležitost, než ji navždy zavane sníh. Častěji myslíme 
a staráme se o lidi kolem sebe, neboť o ně máme strach.

Naučili jsme se, že spoustu věcí lze dělat jinak a jiné 
že dělat vůbec nemusíme. A naopak, že to, co jsme dáv-
no nedělali, bychom zase dělat klidně mohli.

Obličeje lidí, které potkáváme, se nám schovaly za 
roušky. Možná až teď si všímáme jejich očí, pohybů 
a dalších způsobů komunikace. Ztratili jsme jistoty. Co 
platilo včera, dnes neplatí. To přináší nutnost aktivně 
žít a hledat řešení. Třeba při tom objevíme pocit svo-
body, neboť mnohé neviditelné řetězy se přetrhaly. Ale 
svoboda bolí.

Vím, někdo přišel o živnost, jiný o zdraví, či dokonce 
o život. Doba přináší mnohá utrpení a starosti. Ale byla 
by rozhodně škoda nechat si mezi prsty proklouznout 
dary, které nabízí. Jak praví stará indiánská moudrost, 
jen rány dávají věcem tvar a směr.  A teď držíme kladivo 
v ruce my. Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor
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ne 20. 12. 4. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 2. adventní. L. b.: fialová, žaltář  
4. týdne

V následujících dnech je možné žehnat betlémské světlo.
Út 22. 12. V českobudějovické diecézi: svátek výročí posvěcení katedrály. V kated-

rále: slavnost. Mše: Gloria (v katedrále i Krédo) preface vlastní. L. b.: bílá
čt 24. 12. slavnost naroZení páně – v noci. Mše: Gloria, Krédo (při slovech: „Skrze 

Ducha sv. …“ se pokleká), preface o Narození Páně, v římském kánonu „V tomto 
společenství slavíme svatou noc…“. L. b.: bílá

pá 25. 12. slavnost naroZení páně – zasvěcený svátek. Mše: Gloria, Krédo (při 
slovech: „Skrze Ducha sv. …“ se pokleká), preface o Narození Páně, v římském 
kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný den…“. L. b.: bílá

so 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše: Gloria, preface o narození Páně, 
v římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný den…“. L. b.: červená

ne 27. 12. svátek sv. rodiny ježíše, marie a josefa. Mše: Gloria, Krédo, preface 
o Narození Páně, v  římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný 
den…“. L. b.: bílá, dnes je možno žehnat manželům

po 28. 12. svátek sv. mláďátek, mučedníků. L. b.: červená
čt 31. 12. poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Mše: Gloria, Krédo, 

perikopy vlastní, preface o Narození Páně, v římském kánonu „V tomto spole-
čenství slavíme posvátný den…“. L. b.: bílá

pá  1. 1. slavnost matKy BoŽí, panny marie – zasvěcený svátek – světový 
den modliteb za mír. Mše: Gloria, Krédo, preface 1. o Panně Marii („když sla-
víme její Mateřství“), v římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný 
den…“. L. b.: bílá

so  2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. 
L. b.: bílá, žaltář 1. týdne

ne  3. 1. 2. neděle po narození páně. Mše: Gloria, Krédo, preface o Narození Páně. 
L. b.: bílá, žaltář 2. týdne. Lze přesunout slavnost Zjevení páně 

st  6. 1. slavnost Zjevení páně – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, pre-
face o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství...“. L. b.: 
bílá. Je možno žehnat vodu, kadidlo a křídu.

Čt  7. 1.  Čtvrtek po Zjevení Páně. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Rajmunda 
z Peňafortu, kněze. L. b.: bílá

ne  10. 1. svátek Křtu páně. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá
Po  11. 1. Pondělí 1. týdne v mezidobí. L. b.: zelená. Třetí díl breviáře, žaltář 1. týdne
St 13. 1. Středa 1. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Hilaria, 

biskupa a učitele církve. L.b.: bílá
ne 17. 1. 2. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
Po 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. L. b.: bílá. Začíná týden mod-

liteb za jednotu křesťanů

Z liturgického kalendáře
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St 20. 1. Středa 2. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Fabi-
ána, papeže a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Šebes-
tiána, mučedníka. L. b.: červená

Čt 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. L. b.: červená
ne 24. 1. 3. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, nebo lze sloužit votivní mši „Za jednotu křesťanů“. Mše: 
Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá, žaltář 3. týdne

po 25. 1. svátek obrácení sv. pavla, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech.  
L. b.: bílá. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Út 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. L. b.: bílá
St 27. 1. Středa 3. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Anděly 

Mericiové, panny. L. b.: bílá
Čt 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
ne 31. 1. 4. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Út  2. 2. svátek uvedení páně do chrámu. Žehnání svící a průvod, mše: Gloria, pre-

face vlastní. L. b.: bílá
St  3. 2. Středa 4. týdne v mezidobí. L.b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Blažeje, 

biskupa a mučedníka. L. b.: červená, je možno udělovat svatoblažejské požeh-
nání, nebo Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa. L. b.: bílá

Pá  5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice. L. b.: červená
So  6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. L. b.: červená
ne  7. 2. 5. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená, žaltář 1. týdne

sv. timotej a titus
timotej pocházel z  Lystry 

v Lakónii. Po otci, který mu brzy 
zemřel, byl řeckého původu. 
Matka Euniké byla hebrejka a žili 
společně s babičkou Lois. Timo-
tej byl zdatný a  dosáhl vyššího 
vzdělání. S apoštolem Pavlem se 
zřejmě setkali, když zavítal do 
Lystry při své první misijní cestě 
do Malé Asie. K hlubšímu sezná-
mení došlo asi o tři roky pozdě-
ji, r. 50-52, kdy apoštol Pavel se 
znovu dostal do Lystry.

Pak provázel Pavla a plnil úkoly z jeho pověření. Pavel jej jmenuje na začátku některých 
svých dopisů. Kolem roku 55 byl jako jáhen poslán Pavlem s 1. listem do Korintu. Pavel jej 
poslal také s Erastem napřed do Makedonie, ale tam se rozhodl dojít později. Timotej dále 
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provázel Pavla do Achájska (na dnešní jižní území Řecka). Po společném návratu do Jeru-
zaléma byl Pavel uvězněn, odveden do Césareje a nakonec do Říma. Timotej tam Pavlovi 
pomáhal a v nemoci ho ošetřoval. Po prvním Pavlově římském věznění, asi v letech 61-63, 
podnikli spolu ještě apoštolskou cestu do Efezu, kde Timotej měl za úkol vést místní církev, 
kde vzrůstalo nebezpečné šíření bludných nauk.

Při druhém Pavlově uvěznění v Římě byl Timotej k němu opět povolán, ale po Pavlově 
smrti se jako biskup vrátil zpět do Efezu. Dle některých životopisných údajů, uvádějících 
jeho mučednickou smrt, byl zbit holemi a usmrcen kameny. Důvodem bylo šíření křesťan-
ské nauky a odvracení lidí od pohanských praktik na počest boha Dionýza.

titus byl Řek, narozený pohanským rodičům v Antiochii Syrské. Nejspíše byl pokřtěn 
apoštolem Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Spolu s Barnabášem ho doprovázel 
na apoštolský sněm do Jeruzaléma. Pavel jej při své třetí apoštolské cestě poslal z Efezu do 
Korintu, aby tam zavedl pořádek.

Tita ustanovil Pavel biskupem na Krétě, kde byla značně pokleslá mravnost a mnozí se 
houževnatě drželi gnostického bludu. R. 65 mu poslal list, v němž psal o tom, jaké jsou 
potřebné vlastnosti budoucích kněží a biskupů i k čemu vést jednotlivé stavy věřících. Za 
druhé Pavlovy vazby působil v Dalmacii jako první věrozvěst. Na Krétu se vrátil zpět a tam 
zemřel ve věku 94 let.

Oba dva společně oslavovaní biskupové, Timotej i Titus, doplňují dílo apoštola Pavla 
jako jeho věrní žáci. Tita nazývá při pozdravu v listě vlastním synem ve společné víře. Řečtí 
Otcové opěvují Tita pro jeho horlivost, ryzí lásku, úsilí urovnávat vše mírovou cestou i pro 
jeho vztah k chudobě.

Zdroj: pastorace.cz, catholica.cz

Nejen pro „dobu kovidovou“ doporučuji stránku Pastoračního centra při Bis-
kupství českobudějovickém. Naleznete zde pozvánky na online akce, v archivu 
již proběhlé konference, setkání, odkazy pro děti, komentáře k nedělním evan-
geliím, filmy a mnoho zajímavého pro všechny věkové skupiny.

Lenka Hanžlová,
vikariátní zástupce pro pastoraci

Stále je volné předplatné časopisů Duha (velmi výhodná cena 
240 Kč) pro děti a mládež (IN pro děvčata, Tarzicius pro chlapce). 
Dopřejte je svým dětem, vnoučatům a zároveň podpořte vydávání 
kvalitních křesťanských periodik. 

Lenka Hanžlová,
vikariátní zástupce pro pastoraci
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Life update

Dar mše svaté
Na podzim tohoto roku, 

když se nejdříve zavřely koste-
ly a pak byl možný pouze ome-
zený počet účastníků, jsem si 
uvědomil, jak velkým darem 
je pro nás účast na mši svaté. 
Byl jsem hodně vděčný našim 
kněžím, kteří nejprve podávali 
svaté přijímání na faře a  poz-
ději, když už to bylo možné, 
umožnili maximu věřících, aby 
se účastnili mše svaté. Počet mší 
a  maximum účastníků na mši 
svaté bylo takové, jak to bylo 
jen možné. Zdaleka ne všechny 
farnosti měly takové možnosti, 
jako jsme měli zde v Prachaticích, a moc za to našim kněžím děkuji. 

Několikráte jsem během koronavirové krize četl o riziku, které přináší tato doba v tom, 
že si zvykneme na pohodlí sledování mše svaté z domova, v klidu a teple v obýváku a pak 
už se nám ani nebude chtít na mši svatou do kostela. Podle mého názoru je to dosti ne-
bezpečné a zcela reálné. V létě, když se již úplně otevřely naše kostely a byl neomezený 
počet účastníků na mších, jsem měl pocit, že lidí v kostele je již mnohem méně, než bývalo 
dříve před pandemií. I podle rezervací na mše svaté v Prachaticích bych očekával, že budou 
všechna místa zaplněná, a tak tomu nebylo. Mám pocit, že si ne každý uvědomuje ten dar, 
že můžeme na mši svatou přijít.

To ani nemluvím o tom, že někdo při nedělní online mši svaté nebo v televizi vaří oběd 
nebo dělá nějakou domácí činnost nebo si někdo pustí mši ze záznamu, když má zrovna 
čas. Ani domácí bohoslužba nenahradí reálnou mši svatou. Neříkám, že když člověk nemá 
jinou možnost, že je špatné, aby se díval na mši svatou online či v televizi. Ale jak říkám, 
když nemá jinou možnost. Podle mého názoru by dispens od účasti na mši svaté, který 
platí v této době, měl platit pouze pro toho, kdo na mši svatou skutečně nemůže jít, ať 
například kvůli tomu, že jsou již rezervována všechna místa, nebo je nemocný, či je to pro 
něj velké riziko.

Na jedné mši svaté v Římově mě velmi zaujala slova otce Jakuba Zentnera. Při kázání 
mluvil o tom, jak dříve před desítkami let bylo pro věřícího důležité jít na mši svatou. Naše 
babičky či prababičky byly zvyklé chodit na nedělní mše svaté někdy již potmě brzy ráno, 
v zimě v závějích či třeba přes deset kilometrů daleko. Pro to, aby se setkali při mši svaté 
s živým Pánem, byli lidé ochotni obětovat mnohem více než dnes. 

Petr Šrámek
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Slovo vikáře

vánoční svátky v době koronavirové
Pane faráři, jak to letos bude s bohoslužbami o Vánocích? Tuto 
větu na začátku prosince, kdy článek píšu, slyším v různých obmě-

nách velmi často. Jedinou odpovědí, které jsem nyní schopen, je 
pokrčení rameny a konstatování, že bych to také rád věděl. Až 
budete toto číslo našeho časopisu číst, bude situace již jasnější 
a plán bohoslužeb bude podle možností stanoven. V době, kdy 
článek píšu mě ale při přemýšlení nad tím, jak letošní Vánoce 
v kostelech uspořádat, vždy polije horko a studený pot zároveň. 

Zdá se mi, jako by nejisté Vánoce vyjadřovaly atmosféru celého 
letošního roku. Řekl bych, že základním pocitem, který nás letos od 

měsíce března provází, je nejistota. Nejprve jsme s obavami sledovali, 
jak se pandemie koronaviru šíří na západ od nás, a možná se i trochu utěšovali tím, že se 
nám nějakým zázrakem vyhne nebo nás postihne jen velmi málo. V  létě se zdálo, že je 
tato nepříjemná epizoda za námi a zůstane jen podivnou vzpomínkou. A najednou na nás 
udeřila druhá vlna silou, jakou jsme si ani nedokázali představit. V denních přírůstcích 
nakažených jsme se najednou dostali do čela pomyslného pelotonu národů a octli jsme se 
znovu v karanténě, která nám mimo jiné opět znemožnila společné bohoslužby. 

Situace se pomalu zlepšuje a my se opět můžeme scházet, i když s mnohými omezeními, 
abychom společně chválili našeho Pána a vyprošovali si jeho pomoc a posilu pro svůj život.

Vnímám, že současná situace nenechává v klidu 
snad nikoho a vyvolává i mezi námi křesťany různé 
názory a postoje. Najdou se tací, kteří pandemii zcela 
popírají, ale zároveň také ti, kteří podléhají přehna-
nému strachu a uzavírají se kontaktům s druhými. 

Myslím, že je potřeba se vyvarovat krajnostem. 
Být zodpovědný a ohleduplný vůči druhým, ale záro-
veň si dodat odvahu a nebát se. Náš život je v rukou 
Božích a z nich ho nikdo, ani koronavir, nemůže vy-
rvat. Bůh je Pánem nad životem a smrtí a bez jeho 
vědomí nám ani vlas z hlavy nespadne.

Možná, že nám současná situace pomůže prožít 
vánoční svátky více autenticky. Idyla Vánoc se spous-
tou tradic, velkým hodováním a obdarováváním má 
jistě své kouzlo a může hodně prospět k posílení vzta-
hů v rodinách. Na druhou stranu je ale reálnému pří-
běhu Narození Krista obrovsky vzdálená. Jak asi bylo 
Marii, když se v pokročilém stádiu těhotenství musí 
kvůli byrokratickému nařízení o sčítání lidu vydat na 
náročnou a nejistou cestu? Co všechno se jí muselo 
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honit hlavou. Jistě stojí za povšimnutí, že se společně s Josefem podrobili nařízení úřadů! 
A jak trapně se musel cítit Josef, když své ženě nebyl schopen ani zajistit důstojné a čisté 
místo k porodu. 

Ale jsou to právě tito obyčejní lidé, které si Bůh vybírá, aby se stali rodiči jeho Syna. 
U svatého Josefa to samozřejmě platí pouze obrazně. Přijímají všechny těžkosti s důvěrou, 
že se Pán postará, a z vlastních sil dělají to, co mohou. To je podle mě nejlepší návod na 
správné jednání každého křesťana. Ve všem Bohu důvěřovat a zároveň dát do služby dobru 
všechny své schopnosti a síly. Zkusme ve chvílích, kdy je nám špatně, kdy se trápíme, kdy 
pociťujeme nepochopení nebo samotu, kdy se nám prostě nedaří dobře, zvolat to známé: 
„Ježíši, důvěřuji ti!“ Maria a Josef se také zcela spolehli na to, že je Pán neopustí, a tak se 
také přes všechny peripetie stalo.

Chtěl bych vám k  letošním 
svátkům Narození Krista popřát 
hodně radosti, trpělivosti a také 
odvahy k další životní cestě plné 
důvěry a naděje v Boží dobrotu 
a  lásku. Také vám přeji pevné 
zdraví a také to, abyste se doká-
zali ve svých rodinách i v dalších 
vztazích podporovat a posilovat 
v dobrém.

P. Petr
Ilustrační fota z r. 2018,  

Jan Plánek
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Svátost smíření

encyklika castī connubiī – 3. část
Často slyšíme od mladých lidí, že když se mají rádi a chtějí spolu žít, nepotřebují k tomu 

žádný „papír“ (rozumí se oddací list). Ušetří výdaje za svatbu a také případný rozchod je 
bez komplikací (to ovšem jen zdánlivě: v praxi to minimálně pro jednoho z nich, zpravidla 
pro ženu s dítětem, znamená komplikace daleko větší). Úplně pomíjejí dobro, o kterém 
mluví Pius XI. v závěru první části encykliky: povýšení manželství na účinné znamení mi-
losti a jeho posvěcení: „Kristus ustanovil platný manželský souhlas mezi věřícími za znamení 
milosti; svátostná stránka se pojí s  křesťanským manželstvím tak těsně, že mezi pokřtěnými 
nemůže být pravé manželství, které by nebylo zároveň svátostí. Když tedy věřící upřímně pro-
jevují takový souhlas, otvírají si zřídlo svátostné milosti, z něhož mohou čerpat nadpřirozenou 
sílu, aby věrně, svatě a vytrvale plnili své povinnosti a úkoly až do smrti. Neboť u těch, kterým 
nebrání vnitřní překážka, tato svátost nejen rozhojňuje trvalý zdroj nadpřirozeného života, totiž 
milost posvěcující, nýb rž přidává i zvláštní dary, dobrá vnuknutí a semena milosti, rozmnožuje 
přirozené síly a zdokonaluje je, aby manželé všechno to, co se vztahuje ke stavu manželskému, 
k jeho účelům a povinnostem, nejen rozumem chápali, ale i vroucně milovali a chtěli, pevně se toho 
drželi, a opravdu to uskutečnili. Propůjčuje jim také právo dosáhnout podpory milosti pomáhající 
tolikrát, kolikrát ji ke splnění povinností tohoto stavu potřebují.“

Bůh však – pro naše dobro – chce, abychom poté, co jsme nabyli užívání rozumu, nesklí-
zeli plody svátostí bez toho, že s jeho milostí spolupracujeme. „Milost manželství zůstane 
z velké části neužitečnou hřivnou, zakopanou v zemi, nebudou-li manželé s nadpřirozenou milostí 
spolupracovat a pěstovat a rozvíjet její semena, která přijali. Udělají-li však to, co je na nich, bu-
dou-li poslušnými k milosti, budou moci snášet břemena svého stavu a plnit své povinnosti a tato 
mocná svátost je posilní, naplní nadpřirozeným životem a takřka posvětí.“

„Pro křesťany není manželské pouto omezením, ale ozdobou, není překážkou, nýbrž posilou. 
Ať se tedy ze všech sil snaží o to, aby jejich manželství nejen co do svátostné moci a významu, ale 
i co do jejich vlastního smýšlení a ctnostného života bylo a vždy zůstalo obrazem onoho spojení 
Krista s církví, které je vskutku úctyhodným tajemstvím nejdokonalejší lásky.“

Ve druhé části encykliky se papež zabývá tím, co v jeho době manželství nejvíc ohrožo-
valo. Nebudeme to nyní probírat tak podrobně jako předchozí část, protože na to budeme 
narážet v různých podobách i později. Nic z toho totiž nepominulo, naopak – mnohé se 
časem prohloubilo a přibyla i další ohrožení. Stručný přehled ale nemůžeme vynechat. 

Tato část je rozdělena do čtyř oddílů: A. Povšechné rysy boje proti manželství. B. Boj 
proti dítěti v manželství. C. Boj proti manželské věrnosti. D. Boj proti svátostnému rázu 
manželství. 

A.: K pošlapávání a degradaci manželství se využívají všechny moderní technické pro-
středky a vynálezy: film, rozhlasové hry, literatura, … Tam jsou nezřídka stavěni do kladné-
ho světla ti, kteří ve jménu „lásky“ rozbíjejí manželství; stávají se vzory chování pro mnoho 
jiných. Bojuje se i ve jménu „vědy“, která považuje tradiční křesťanskou nauku o manželství 
za zastaralou. Ve skutečnosti jde jen o nálepku, vědecký nátěr. Tyto názory se očkují lidem 
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všeho druhu: bohatým i chudým, učeným i neučeným, děl-
níkům i zaměstnavatelům, svobodným i ženatým, těm, kteří 
Boha ctí i těm, kteří ho nenávidí, a zejména mládeži. Postu-
puje se obezřetně, aby nebylo hned na první pohled patrné, 
že jde o zhoubné býlí. 

Popírá se božský původ manželství, i to, že bylo Kristem 
povýšeno na svátost. Vydává se za čistě lidskou, účelově zří-
zenou instituci. Zákony o něm se mění podle lidského uzná-
ní. Volá se po nových formách (na čas, na zkoušku, apod.).

B.: Tento oddíl mapuje úklady proti hlavnímu dobru man-
želství, kterým je potomstvo. Nejprve mluví o zamezování 
početí. Zvažuje poctivě důvody, které se uvádějí: nebezpečí 
pro zdraví a život matky, hospodářskou situaci, při které mnozí mají velké obtíže uživit 
a vychovat své děti, i to, že mnohdy jeden z manželů chce zachovat Boží řád a druhý ho od 
toho zrazuje. Ujišťuje, že když Bůh něco od člověka žádá, dá mu také dostatek prostředků 
k tomu, aby to mohl splnit. Jen je třeba o ně prosit, hledat je a náležitě využívat. Připomíná: 
„Protože manželský styk je svou povahou určen k tomu, aby byl dán život dítěti, konají cosi haneb-
ného a svou podstatou nepočestného ti, kdo ho olupují o tuto jeho přirozenou účinnost.“ Přísně 
napomíná zpovědníky, aby se ze slabosti nebo z falešné náklonnosti nechovali k svěřeným 
věřícím povolně a neuváděli je do omylů, ani je v nich neutvrzovali. Museli by Bohu, Nej-
vyššímu Soudci, vydávat počet ze zrady svého poslání. 

Dále pranýřuje hřích proti klíčícímu životu – umělé ukončení těhotenství. Znovu zvažu-
je všechny zdravotní, sociální a hospodářské indikace, povzbuzuje k odstraňování potíží, 
ale konstatuje: „Odpomáhat potřebám, o které zde běží, vraždou nevinných, je zvrácenost a je 
to v rozporu s Božím přikázáním. Jaký důvod by mohl někdy nějak ospravedlnit přímou vraždu 
nevinného? A zde jde o vraždu!“ Zákonodárcům připomíná povinnost chránit přiměřenými 
zákony a tresty život nevinných, zvlášť těch, kteří se sami bránit nemohou, a to jsou na 
prvním místě děti v mateřském lůně. 

V závěru odsuzuje pokusy bránit lidem v uzavření manželství kvůli eugenickým cílům 
a násilnou sterilizaci. Připouští, že je dobré varovat před manželstvím ty, u nichž je před-
poklad, že i při vší pozornosti a pečlivosti dají život jen vadami postiženému potomstvu. 

C.: Proti manželské věrnosti působí celá škála vlivů: nesprávné a  ne čisté přátelství 
s třetími osobami, špatně pochopený a proto odmítaný požadavek podřízenosti manželky 
manželovi, falešné emancipační snahy (i když jiné mohou být oprávněné!), pokusy zaklá-
dat vztah mezi manžely jen na citové náklonnosti a vzájemných sympatiích – to je stavění 
domu na písku. 

D.: Popírání svátostného rázu manželství vede k tvrzení, že hlavní je občanský úkon; 
ten náboženský je jen podružným, nepodstatným dodatkem („požehnání manželství“). 
Proto má občanská autorita právo manželství rozloučit. Církev nedoporučuje ani smíšená 
manželství (mezi katolíky a příslušníky jiných církví), zvlášť když hrozí nebezpečí odpadu 
pro katolického manžela. Náboženská výchova dětí je v takových rodinách velmi ztížená, 
neúčinná, a často vede k indiferentismu nebo k úplnému odložení víry do starého železa. 

P. Pavel Liška
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Svědectví radosti

Hanka a chrobolský betlém
Paní Hanka Mušková je naší varhanicí, která mezi nás chrobolské přijíždí pravidelně 

z Prachatic minimálně 10 let. Ten, kdo se s ní třeba jen nakrátko setkal, ví, že je to vzácný 
člověk. Krásná svou tichou povahou, skromností a laskavostí. Miluje našeho Pána a Pannu 
Marii a pro Ně jí není nic zatěžko.

Kromě hraní na varhany nás všemožně podporuje. Častokrát nám vozí květiny do koste-
la, čistí svícny, kalichy nebo zvonky, vyrábí růžence pro poutníky, ale hlavně pro chrobolský 
kostel a farnost rekonstruovala BETLÉMEK, který nám věnoval P. Jan Mikeš v roce 2016. 
Betlém byl zcela v dezolátním stavu. Přivezl jej tehdy, dá se říci, ve střepech a bez hlavní 
postavičky, tedy Ježíška. Vlastně ani on sám nevěřil, že by z krabice střepů mohlo ještě 
vzniknout něco tak krásného.

Původní betlém z chrobolského kostela byl ještě před rokem 1989 ukraden a od té doby 
jsme na Vánoce rozkládali na jeden z bočních oltářů vždy jen betlémek papírový. Až v roce 
2011 nám byl díky paní Kůsové z Prachatic po dva roky zapůjčován betlém od paní Ing. arch. 
Paárové z Vacova. Po její smrti byl odvezen jejím synem do Kanady, a tak náš kostel byl 
opět bez betlému. Sháněli jsme, kde se dalo. Betlém krásný, levný – nejlépe zadarmo, spíš 
jen tak půjčit na NOVOROČNÍ POUŤ, na kterou se během let začalo sjíždět stále více lidí.

Asi sám Pán Ježíš viděl naši touhu zvěstovat druhým tu nádhernou zprávu pro celý svět, 
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že On přišel na naši zem, a poslal nám po 
otci Jendovi Mikešovi „unikátní“ sádro-
vý betlém. Betlém, který byl tak ubohý… 
Betlém zadarmo. Postavičky na střepy, 
oprýskané – žalostná podívaná. P. Mikeš 
mi jej přinesl do farní knihovny v Pracha-
ticích v 2. adventním týdnu a Novoroční 
pouť se blížila. Už jsem byl v duchu smí-
řen s tím, že opět rozložíme náš papírový 
od Marie Fišerové Kvěchové, vždyť ten je 
také hezký, když není jiný…

Převzal jsem krabici se střepy a polo-
žil si ji doma na stůl. Betlém se stal vý-
zvou. Lepení, shánění barev, tmelů a růz-
ných štětečků, udělátek všeho druhu, ale 
hlavně, kde vzít JEŽÍŠKA? Ježíšek byl 
ale velmi blízko. Co blízko – měl jsem ho 
doma! Jediná figurka ze sádrového betlé-
mu, kterou jsem zničenou našel před lety 
na půdě své babičky v Písku. Babička už 
na ni dávno zapomněla, ale když jsem jí 
sošku ukázal, hned mi jej dala a řekla mi, 
abych jej nějak dal do pořádku. Ježíška 
jsem opravil, obnovil barvy a od té doby 
byl každý rok pod naším stromečkem 
doma.

Jeden čtvrtek před Vánoci přišla do knihovny Hanka. Už ani nevím, o čem všem jsme si 
povídali, ale určitě přišla řeč i na betlémek, který přivezl P. Mikeš z jakési farní půdy. A tak 
slovo dalo slovo a betlémek z mého stolu putoval do bytečku paní Hanky, která se nabídla, 
že se pokusí udělat, co bude moct. Pracovala na jeho opravě doslova ve dne v noci. Když 
mi vyprávěla, jak do 4 hodin ráno lepila a malovala jednotlivé postavičky, byl jsem z toho 
úplně paf. Můj obdiv k Hance stále rostl, ale když mi těsně před Vánoci předala betlém 
hotový, rozbrečel jsem se radostí. Žádná práce na celý rok – paní Hanička to zvládla za 
necelé dva týdny.

Okamžitě jsme doma začali shánět pozadí a látky, v zasněženém lese vyhrabávat šišky 
a kousky mechu, kamínky, sušené květy a seno k Ježíškovi, abychom betlémek vystavili 
v té nejkrásnější možné podobě. Soška Ježíška od babičky do betlémku padla tak, jako by 
byla přímo z něho. Prostě Ježíšek se vrátil k mamince, ke sv. Josefovi, pasáčkům i ovečkám. 
Mohl jsem jej dát do pořádku, jak to kdysi moje babička chtěla.

O Novoroční pouti 2017 se snad všichni zastavili u našeho BETLÉMKU, který zářil. 
Všichni obdivovali jeho krásu a něžnost. A tak jsme se u něj i radostí vyplakali a otec Jan 
Mikeš vůbec nemohl věřit, že to je betlém, který nám daroval.

Petr Juhaňák
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Vánoční zamyšlení

svatá rodina
Jistě budete souhlasit, že když se vysloví Svatá Rodina, vybaví se nám atmosféra Vánoc, 

kdy slavíme narozeniny Ježíše Krista, Syna Božího a syna lidské rodiny. Svátek Svaté Ro-
diny je významný, neboť víme, že rodina jako taková je stále jakýmsi bolestivým místem 
v dnešní společnosti. Pro celou církev byl svátek Svaté Rodiny zaveden až v roce 1921. 

Chceme se s vámi podělit o to, že svátek Svaté Rodiny je hlavním svátkem nás, sester 
boromejek, a liturgicky jej slavíme jako slavnost.

Možná bude pro vás zajímavostí, že naše řeholní společenství při svém vzniku v roce 
1652 neslo název Služebnice Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Bylo to v podobné době 
epidemie, jakou prožíváme dnes, s rozdílem 368 let nazpět (a epidemie je zde opět). V té 
době, po třicetileté válce se rozšířila morová nákaza ve Francii, na území Lotrinska. V měs-
tě Nancy jeden mladý muž, advokát Josef Chauvenel, zřídil v domě svého otce lékárnu 
a léčivými a posilujícími prostředky ošetřoval nemocné morem, následně se sám nakazil 
a zemřel v 31 letech svého života. Před svou smrtí ve své závěti odkázal své jmění těm, kdo 
budou pokračovat v jeho charitativní činnosti. Jeho otec vyplnil synovo poslední přání tím, 
že založil, řečeno jazykem dnešní doby nadaci pro potřeby chudých nemocných. Daroval také 
dům, ve kterém mělo žít pět starších dívek a vdov ve volném sdružení, pod vedením jedné 
z nich. Měly se zaměstnávat vyhledáváním chudých, nemocných a opuštěných ve farnosti 
sv. Jakuba v Nancy a podle možnosti se starat o všechny jejich potřeby. 

Zde mě napadá asociace s naší farností sv. Jakuba v Prachaticích. Tyto ženy se měly sta-
rat o nemocné morem, což byla nakažlivá a nebezpečná nemoc jako dnes covid19, musely 
tedy odejít ze svých rodin a domovů, aby případně nenakazily své příbuzné, potřebovaly 

dům a vytvořily novou duchovní rodinu. Dům 
milosrdenství byl svěřen pod ochranu Svaté Ro-
diny Ježíše, Marie a Josefa. Těchto pět žen se 
nadchlo a motivovalo Ježíšovou výzvou: „Cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposledněj-
ších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40) Při 
své náročné službě jistě rády hledaly oporu ve 
Svaté Rodině. 

Po skončení morové epidemie se sestry sta-
raly o potřebné lidi dál. Asi za 10 let získaly ješ-
tě další dům, na kterém byla v průčelí socha sv. 
Karla Boromejského, tehdy moderního svatého, 
který, sám vysoký církevní činitel – kardinál, 
v Miláně r. 1576 ošetřoval nakažené morovou 
nákazou. Lidé začali Služebnice Svaté Rodiny, 
Ježíše, Marie a Josefa nazývat novým názvem 
Milosrdné sestry sv. Karla. Prvotní společen-
ství založené jako Služebnice Svaté Rodiny bylo 
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bez pevných řeholních pravidel, teprve postupně se 
začalo stávat církevní institucí, řeholním společen-
stvím. Toto „přejmenování“ od lidí vzaly sestry jako 
projev Božího záměru. Na Svatou Rodinu však ne-
zapomněly a „zabudovaly“ ji jako jeden z důležitých 
prvků své spirituality, duchovní cesty, po které více 
než třista padesát let putuje jedna generace sester za 
druhou až dodnes. 

Svatá Rodina je pro nás příkladem duchovní rodi-
ny utvářené na základě poslušnosti k Božímu slovu. 
To je pro nás ideál, ke kterému se snažíme přibli-
žovat, učíme se ho naplňovat po celý život. V naší 
spiritualitě to znamená, že v rodinném společenství 
komunity máme mít zázemí, které chrání náš život 
s Bohem a kde čerpáme obnovení sil pro službu trpí-
cím. Nejen společně v klášteře bydlíme, společně se modlíme, ale máme společný majetek 
i dobra duchovní. Usilujeme mezi sebou o přátelské vztahy, pokoj, naslouchání, sdílení. 
Jinakost a rozdílnost každé z nás v komunitě může někdy ve společném životě přinášet 
těžkosti, jako v každé rodině. Pokud k tomu dojde, svěřujeme to Bohu v modlitbě, snažíme 
se situaci si vysvětlit, jedna druhou omluvit a vzájemně si odpustit. 

Naše prachatická farnost sv. Jakuba je také duchovní rodinou. Má svou kontinuitu, trvá, 
žije zde stovky let, vytváří posvátný prostor, v něm jako v chrámu zraje naše lidskost, naše 
povahy, naše rozhodnutí, naše povolání a jsme zde posvěcováni nejenom Bohem, ale také 
jeden druhým. Jeden za druhého se snažíme modlit, obětovat, dávat si vzájemně dobrý 
příklad, povzbuzovat se, pomáhat si, čímž uskutečňujeme spiritualitu Svaté Rodiny v na-
šem farním společenství.

Setkání s rodinami v naší farnosti je pro naše řeholní společenství obohacením a darem. 
Díky, že se smíme i od vás učit.

Zkusme si nakonec položit otázku: Jak prožíváme tuto coronavirovou dobu, kdy „mu-
síme“ být více spolu, nebo naopak být odděleni karanténou. Možná je to příležitost více 
poznávat ty druhé v rodině, sdílet se, vést dialog a diskutovat, nebo jen tak být pospolu. 
Můžeme tak objevit mnoho nového o sobě i o naší rodině. V tom můžeme spatřit spiritualitu 
dnešní rodiny. 

Svatá Rodina prožívala těžké zkoušky, ohrožení, například při útěku do Egypta, při 
ztrátě Ježíše v Jeruzalémě…, také mnohé naše rodiny v  tomto čase prožívají ohrožení, 
strach, bezmoc, ztrátu zaměstnání. Na Svaté Rodině vidíme, že vždy držela pospolu, jeden 
o druhého se mohl opřít. Toto by mohlo být inspirací i pro dnešní dobu. Zvláště dnes je 
rodina vzácným darem, který je třeba chránit a  „bojovat“ za něj, u Svaté Rodiny čerpat 
posilu, pomoc, ochranu.

Vyprošujme si navzájem, abychom o těchto Vánocích při modlitbě v betlémě u jeslí za-
chytili pohled Ježíše, Marie a Josefa a zaslechli jejich slova, která mají pro nás připravena, 
tak jako my máme připravené dárky pro své drahé ve své rodině…

sestra Bohuslava, SCB



16

Vzpomínky

já sním o vánocích, které z dětství znám…
Listopadový čas, uctění památky všech svatých a zesnulých, Barborka, sv. Mikuláš a blíz-

ko, blizoučko Štědrý den.
Asi to bude tím, že stárnu a moc ráda se tedy vracím do dětství. Vzpomínám, jak již 

někdy začátkem listopadu jsme na hájovně „U Babůrka“ na Nových Hutích uzavřeli okna, 
ochránili jsme je dřevěnými okenicemi, aby tudy nepronikala zima. Okna byla nízká, a tak 
brzo zapadala sněhem. Začal se trousit sníh, bylo paní Zimu již cítit ve vzduchu. Tak to 
říkávala babička. Měla pravdu. Ráno jsme ještě my děti spaly ve vyhřátých pelíšcích, když 
babička přiběhla a plná radosti na nás volala: „Dětičky, vstávejte, napadl snížek.“ Vyskočily 
jsme, běžely jsme k oknu a skutečně. Venku bylo chladno, sněhobílé vločky tančily a pak 
usedly na pocukrovanou zem. To bylo radosti. Někdy sice napadaný sníh ještě nezůstal 
ležet, trochu jsme byly zklamané, ale to bývalo málokdy.

Hustě začalo sněžit až později. Krajina upadla do spánku, všude bylo bílo. Tu a  tam 
zakrákorala vrána, u dědova malého krmelce v lese se objevilo srnčí. Sněhu bývalo hodně, 
někdy až kolem dvou metrů, závěje vysoko převyšovaly sněhové zábrany u silnice. Hájenka 
zapadala sněhem. Silnice se denně neudržovaly. Autobus nejezdil, auta, co jezdívala kolem, 
byla ta, která svážela z lesa dříví. Do školy jsem jako všechny děti ze samot chodila pěšky. 
V zimě jsem si připnula lyže na galoše nebo jinou botu. Teple mě oblékli, vzala jsem si tašku 
na záda, byla kožená a něco vydržela. Někdy sloužila i na sjíždění z kopce. Děda mě odvedl 
ke křížku, pod Nové Hutě. Rozloučili jsme se a odtud jsem jela sama. U prvního domu 
na mě již čekala kamarádka Evička s bratrem Evženem. Společně jsme vyrazili ke škole. 
Všude bylo hodně sněhu, cesty byly mnohokráte zaváté, proházeno bylo jen okolo domů, 
prošlápnuta byla jen pěšinka. 

Stávalo se dost často, že ráno jsem odešla z domu a vrátit se zpět nebylo možné. Zuřila 
sněhová bouře, všude tma, že by se dala krájet, jen blesky ozařovaly zasněženou krajinu. 
Řádění sněhové bouře bylo děsivé. Když bouře ustala, rozednilo se, vyšli jsme ven a zjistili 
jsme to sněhové nadělení. Vše zaváto, velké závěje. Když metelice ustala, vypravil se děda 
pro mě ke škole. Čekala jsem u kamarádky. Přišel celý utrmácený, jak se brodil vysokým 
sněhem. Dělal si starosti, jestli jsem se nevydala domů sama. Od hájenky byla škola vzdá-
lena 2 km.

Vzal mě na záda, ovázal mě velkým šátkem vlňákem a vyrazili jsme domů. Zachumlaná 
do šátku, jen občas jsem vykoukla, jak jsme daleko od domova. Moc rychle to nešlo. Vítr byl 
silný, dul ze všech sil. Nebylo možné se mu bránit, jak velkou měl sílu. Cestu, kterou děda 
prošlápl už dávno zafoukal vítr severák. Šťastně jsme dorazili domů. Doma bylo teploučko, 
kachlová kamna vyhřívala velkou kuchyni, ve které jsme sedávali. Na kamnech byl připra-
ven šípkový čaj, nebo čaj z křížal (sušená jablíčka). Zalezla jsem ke kachlovým kamnům 
a poslouchala jsem, jak meluzína kvílí v komíně. Nikam se nedalo jít. Zásob bylo dost, vše 
bylo připravené na tuhou zimu. Tak nějak oproti dnešku jsme žili skromně, ale zato šťast-
ně. Nic nám k životu nechybělo. Elektřina nebyla, jen petrolejka. Bylo to kouzelné zvláště 
o Vánocích. Pravé ladovské Vánoce. Vrátím se do časů vánočních. 
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Před Vánoci 5. pro-
since k nám také zaví-
tal sv. Mikuláš a  čert. 
Čerta jsem viděla na 
své vlastní oči. Schvál-
ně jsem zlobila, po-
křikovala jsem na něj 
„čerťáku berťáku, vem 
si mě!“, najednou něco 
na chodbě zarachotilo, 
já se podívala směrem 
ke dveřím. Strnu-
la jsem, rychle jsem 
vlezla pod stůl, křik 
mě přešel, na scénu se 
dostavil neskutečný 
strach. Z okna ve dve-
řích na mě vzhlížel hrozný čert. Nechtěla jsem do pekla. Chytla jsem se babičky kolem pasu, 
a čekala jsem, co se bude dít. Má bujná fantazie zřejmě zapracovala. Naštěstí mě neodnesl, 
vždyť jsem celý rok poslouchala, tak proč by měl. 

Za okno jsem si dávala talíř. Sama jsem se bála pro nadílku jít. Většinou tam byla pun-
čocha s pamlsky a někdy i stříbrný prstýnek, co jsem si moc přála. Obrovskou radost jsem 
měla z loutky kašpárka. To jsem se dědy naobtěžovala „dědo, zahraj mi divadlo!“, ani jsem 
nedutala, krásně to uměl. 

Za mého dětství byly vždy bílé Vánoce. Na blátě si je nepamatuji. No a co se peklo? Moc 
druhů vánočního pečiva ne. Zato z mnoha dávek. Především se pekly vánočky. Ve velkých 
dřevěných necičkách se zadělávalo těsto. Takové dobré těsto uhnětat dalo hodně práce. 
Vánočkám se říkalo calty. Pec se vytopila, jako když se pekl chléb. Musela se umět vyhřát 
na správnou teplotu. Krásně to vonělo. Stále i po tolika letech tu vůni cítím, na Vánoce si 
ji přičaruji, když peču já vánočky. Ryby měla rodina moc ráda. Kupovalo se až pět kaprů 
a přes Vánoce se snědly. 

Pro stromeček chodíval děda až těsně před Štědrým dnem. Měl vždy jedličku vyhléd-
nutou, nechodil daleko. Vánoční stromeček musel vonět. Jedlička byla velká a skutečně 
nádherně provoněla místnost. Zdobila se malými červenými jablíčky, perníčky a fondánem 
zabaleným ve staniolu a skleněnými ozdobami. Pod ní byl položen papírový betlém a per-
níková chaloupka. Na záclonách v celé hájovně byly přišpendleny zelené jedlové větvičky, 
každý obraz, dědovo myslivecké trofeje se dočkaly této výzdoby. Nechybělo jmelí. Tak jako 
všechny děti jsem se moc těšila až přijde Ježíšek, až zazvoní zvoneček a já budu moci vejít 
do pokoje. Celý den jsme se postili, k obědu býval kuba nebo houbová omáčka. Já jsem 
raději nejedla, chtěla jsem vidět zlaté prasátko. Konečně zvoneček zazvonil a já už jsem 
se nemohla dočkat, co bude naděleno pod jedličkou. Vánoce byly skromné, většinou jsme 
tam měli oblečení. Bundu, bačkory, doma upletený svetr, čepici, rukavice a lyže. Lyží bývalo 
zapotřebí. Měla jsme velkou radost z těchto dárků. Chodili jsme také do stáje dát zvířátkům 
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štědrovku. Kousek vánočky, 
kůrčičku, měla babička ve 
velké kapse zástěry. Také 
jsme u  stromečku zpívali 
koledy, pamatuji si jen na pí-
seň Narodil se Kristus Pán…

Vánoce jsem většinou 
trávila u  babičky a  dědy 
hajného na hájovně. Jen 
několikrát jsem Štědrý den 
společně sdílela s  rodiči 
a mladší sestrou. Stromeček 
byl také jedlový. Na něm už 
bylo cukroví z kolekcí. Býval 
cukrovím obalený. Na sv. 
Štěpána přišla na návštěvu 

babička s dědou. Ve veliké konvici přinesli dobrou rybí omáčku. Poseděli, popovídali jsme 
si, já a sestra Naďa jsme se pochlubily dárky. Ještě než bude tma, musíme být zase doma, 
říkával děda. Hájenka byla pro mě tím nejkrásnějším domovem, kde její kouzlo vytvářela 
právě moje babička s dědou a moje milovaná zvířátka, kterých nebylo málo. Zvláště kočky 
bývaly moje oblíbené a dědovo lovečtí psi. Prochladlí, mráz štípal nelítostně do tváří, záblo 
na ruce i přes rukavice, jsme dorazili na hájenku. Provoz na silnici nebyl žádný. Děda rychle 
zatopil, udělali jsme bílé kafíčko meltové s pár zrnky mleté kávy a vánočkou. Všude panoval 
klid a mír. Na půlnoční jsme nechodili, nebylo kam, všude daleko. Tak jsme seděli u kamen 
při petrolejce a děda četl. Buď z nové knížky nebo pohádky od Boženy Němcové, také od 
Klostermanna. To mě hodně zajímalo. Zvláště povídka Bílý samum mě upoutala, jak sníh 
zasypal děti, když se vracely domů ze školy. Bylo to v místech, kde jsem žila. Zažila jsem to 
mockrát, sníh hustě padal, rychle přibýval, byla vánice. 

Moc ráda vzpomínám na své dětství, na tuto dobu vánoční. Jak se bílý sníh třpytil, nebe 
bylo plné hvězd. Štědrý den skončil a šli jsme spát. Ve velkém pokoji, kde stál stromeček, 
jsme s babičkou spaly. Zalezla jsem si k ní do postele pod velkou peřinu, držela jsem ji za 
ruku. „Babi, vyprávěj mně ještě, jak se Ježíšek narodil, viděla jsi na nebi tu velkou hvězdu, 
a  co tří králové?“ Babička se pousmála a vyprávěla. Klížily se mi oči, šťastná, naplněna 
mnoha krásnými dojmy, jsem spokojeně usínala pod jejím křídlem. Dlouho jsem věřila, že 
dárečky nosí Ježíšek. Touto vírou jsem si užívala to pravé kouzlo Vánoc. 

Domů zas po roce zelený stromek, kousíček lesa přichází.
s vůní pryskyřice a dechem šumavských strání zasněžených.

Šťastné a veselé svátky vánoční, do nového roku vykročení tou pravou nohou, 
pevné zdraví, štěstí celou nůši a Boží požehnání všem lidem na této zemi

přeje M. Hojdekrová
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Stalo se

Děti z montessori školky v prachaticích přišly zamávat 
obyvatelům Domova matky vojtěchy

Říká se, že lidé jsou vynalézaví. Toto rčení by šlo použít i na 
skutečnost, jak udělat radost klientům sociálních služeb, když 
nejsou povoleny návštěvy. 

Paní učitelky Montessori školky spolu s vrchní sestrou a soci-
ální pracovnicí Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích to vyřeši-
ly velmi elegantně – nápaditě. Domluvily se, že děti namalují ob-
rázky a nějakým způsobem je předají obyvatelům DMV. Tak se 
také stalo. Děti pro klienty nakreslily krásné obrázky a přinesly 
je spolu s jejich učitelkami na zahradu domova, kde je společně 
rozprostřely na stůl. Pod okny zařízení děti zarecitovaly uka-
zovací říkanku O ježkovi a zazpívaly písničku Čížečku, čížečku. 
Z okna se na ně dívali a poslouchali klienti Domova, vzájemně 
na sebe zamávali. Jaké radostné a milé bylo slyšet dětské hlásky, 

i když jen pod okny zařízení. Byl to velmi pěkný zážitek. Myslím, že obdarovány byly obě 
strany, obyvatelé recitací říkanek, děti tím, že mohly udělat radost starším a nemocným 
lidem. Před odchodem se děti ještě potěšily se sousedovic kočkou, která se také přišla po-
dívat na obrázky, a hlavně s králíky a ptáčky, kteří se v zahradě domova chovají. Poté per-
sonál zařízení odnesl namalované obrázky obyvatelům. Bylo takovým pohlazením slyšet, 
že se jim obrázky moc líbí a že jim udělaly radost. Nyní obrázky dětí zdobí společenskou 
místnost obyvatel.

A tak se naplnilo další rčení: radost rozdáváním roste. JV
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stalo se v chrobolech r. 2020
Dvacítkový rok ve většině společnos-

ti znamenal zpomalení i různá omeze-
ní, přesto ale v mnoha ohledech to byla 
dost možná i velká milost a dar, který 
budeme moci ocenit i v čase budoucím. 
Přestože jsme se nemohli tolik vzájem-
ně fyzicky setkávat, Boží láska dovolila, 
abychom se mohli více modlit a myslet 
na druhé.

Takovou příležitost nabídl (v  čase 
mírného uvolnění) v  letních měsících 
Večer chval s  modlitbou za Chroboly 
a celou Šumavu. Večerem provázel P. To-
mas van Zavrel s  paní Lenkou Krišto-
fovou.

I letošní „Malá lesní pouť“ stojí opět 
za zmínku. Přestože celý den pršelo, 
kaple se 2x zaplnila. Poprvé to bylo při 
nádherné mši svaté, kterou celebroval 
náš p. vikář Petr společně s tehdy ještě 
jáhnem Janem, a podruhé při koncertě 
Druhého dechu.

Stalo se
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Také jsme se 
mohli setkat na 
brigádě. V  chro-
bolské hospodě 
„Na faře“ jsem po-
prosil místní štamgasty, jestli by mi nepomohli uklidit 
kostelní věž a prostor před kostelem po loňské opra-
vě střechy. Byl jsem až překvapen, kolik lidí nakonec 
přišlo. Někteří se sice nechtěli vyfotografovat, ale na 
kávičku a párek, (které nám zaplatil p. starosta,) přišli 
všichni. 

Dále v květnových dnech proběhla první dílčí opra-
va varhan v chrobolském kostele, kterou provedl pan 

varhanář Vála z  Prahy se svou 
manželkou. Veškeré náklady 
byly uhrazeny z  peněz, které 
jsme vybrali při různých kon-
certech v kostele.

Z  daru německého rodáka 
p. Ludwika Strobla (z vděčnosti 
za své uzdravení) byly vyrobeny 
a nakonec i nainstalovány nové 
lavice do kaple P. Marie Lurdské.

Petr Juhaňák
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Stalo se

Hospic v prachaticích oslavil 15 let svého provozu
„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“  

Tento citát od zakladatelky moderního Hospicového 
hnutí Cicely Saunders visí na jedné z nástěnek v Hos-
pici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. v Prachaticích. 

Pokud bychom se vydali na skryté pozorování 
dění v hospici, uviděli bychom práci zdravotních ses-
ter a ošetřovatelek, s jakou něhou, láskou, dobrotou, 
úctou, trpělivostí, pokojem a empatií se sklánějí k ne-
mocným. Na základě tohoto poznání by vám přišla 
na mysl myšlenka, že byste se vůbec nebáli odejít na 
„druhý břeh“ v péči těchto Andělů.

Víme také, že i  bez těch, kteří vedou Hospic sv. 
Jana N. Neumanna, o. p. s., zajištují finance a ostatní 
zázemí činnosti tohoto zařízeni, by to nebylo možné. Naše pochvala, poděkování a vděč-
nost patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům hospice za jejich dlouholetou náročnou, 
a  přitom příkladnou starost  a  péči o  poslední chvíle života každého hospitalizovaného 
člověka, včetně naplňování jeho fyzio – psycho – socio – spirituálních potřeb. Velká kniha 
díků, v níž se vyjadřují nejen rodiny, ale i přátelé a blízcí a kterou naleznete na recepci 
hospice, by mohla vyprávět onu vděčnost a poděkování za laskavý, a přitom profesionální 
a holistický přístup personálu k pacientům i rodinným příslušníkům. A mnoho dobrého 
i duchovních zápasů od založení hospice až dodnes je lidským očím skryté, Bůh však o něm 
ví.

V rámci 15. výročí by bylo dobré připomenout všechny ty, které myšlenka na založení 
hospice v Prachaticích napadla, i ty, kteří se podíleli na jejím uskutečnění. Ať už to zprvu 
bylo modlitbou a hledáním vhodného objektu v rámci Sdružení sv. Jana Nepomuka Neu-
manna, následně pak její realizací za přispění Ministerstva zdravotnictví ČR, Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Jihočeského kraje, Města Prachatice, Cisterci-
áků z Vyššího Brodu, mnoha dárců ze zahraničí, zvláště z Německa, Rakouska a Ameriky, 
neziskových organizací, velkého množství drobných dárců a dalších subjektů, kteří se na 
financování podíleli. Poděkování patří mnohým farníkům z prachatické farnosti i okolních 

farností a zvláště těm, kteří této myšlence nezištně věnovali 
svůj čas, síly i schopnosti, díky nimž mohlo vzejít tak velké 
dílo jako je nynější Hospic sv. Jana N. Neumanna.

Při příležitosti 15 let od založení hospicové péče v Pra-
chaticích přejeme všem zaměstnancům, aby stále „hořeli 
a nevyhořeli“, aby se dokázali radovat s radujícími a plakat 
s plačícími, aby z nich i nadále vyzařovala dobrota, pokoj, 
láska ke všem, o které se starají a s kterými přicházejí každý 
den do osobního kontaktu.

sestry boromejky
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Duchovní zamyšlení nad obrazy z Bible

Člověk se může nechat unést nejkrásnějšími malbami dějin. 
Může se naučit číst obrazy (meditace) a rozumět jim pomocí zvý-
razněných detailů. Navíc můžeme přemýšlet nad obrazy s přesa-
hem do našeho každodenního života a čerpat povzbuzení.

obraz lotův útěk  
od neznámého autora
(publikováno r. 1908 v Providence Lithograph Company)

Lot se usadil v Sodomě – bohaté krajině zavlažované Jor-
dánem nedaleko dalších měst, mezi nimiž byla také Gomo-
ra. Bůh věděl o velmi hříšném chování lidí v obou městech 
a zjevil Lotovi, že má utéci s rodinou před zkázou Sodomy. Hlavně se však nikdo nesmí 
ohlédnout zpátky. Toto nařízení neuposlechla Lotova žena a byla proměněna v solný sloup 
ve chvíli, kdy byla Sodoma a Gomora bičovány sirným deštěm a ohněm. 

Skromné držení těla Lota je svědectvím jeho absolutní podřízenosti vůli Hospodinově. 
Krok dcer je rychlý, nikoliv spěšný, skloněné hlavy nejsou znamením vyčerpanosti, ale 
smířeného postoje. Město v plamenech – rudé plameny hořícího města, které se doslova 
„obrací v popel.“ Mezi nejčastější hypotézy patří pád meteoritu, požár způsobený bleskem 
nebo prudké zemětřesení. Lotova žena, která se zvědavě ohlédne za hořícím městem, byla 
potrestána za svoji neposlušnost. Pravděpodobně litovala ztráty svého majetku. Její osa-
mocení a postoj kontrastují s postojem Lota, zaměstnaného vedením dcer do úkrytu před 
ohněm nebeským. Všechno ostatní je vůle Boží.

Na konci roku máme tendenci se obracet do minulosti. Když se budeme hodně obracet 
do minulosti – možná, že jsme učinili hrst špatných rozhodnutí – to ale nám dává smutek 
a je zde nebezpečí, že nebudeme duchovně růst. Lotova žena už byla mimo město a ne-
hrozilo jí žádné nebezpečí od plamenů. Ale ohlédla se za minulostí (majetek apod.). Co se 
stalo? Byl z ní solný sloup. 

Když se vracíme do minulosti, stavíme si v srdci solné sloupy. ale stačí se do-
tknout klacíkem (tj. mše sv., svátost smíření, adorace, modlitby chvály) a objeví 
se vize pro nás do budoucnosti. Neboli jak ještě rozpustit solné sloupy v našem srdci? Je 
třeba se dívat dopředu. Žít jako Abrahám. Stále se ptát, proč se stalo v mém životě to a to – 
ale to není Boží vůle. Tady vidíme, jak je Bible provázána. Kniha Joel 3, 1-2: Potom se stane, že 
vyleji Svatého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou 
mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech Svatého 
Ducha. Tedy staří i mladí budou mít sny a vize o budoucnosti. jedna z příčin, proč se my 
bavíme o minulosti, je, že si myslíme, že jsme v současnosti neužiteční. ale když 
přichází Duch svatý, přichází láska Boží a Boží milosrdenství a to nám přináší 
naději do budoucna.  pb



24

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 vi. – Hlas poutníkův (1. část)
„Jdete špatně, mladý muži. Tudy Camino nevede. Musíte se vrátit několik kilometrů 

zpět.“ Tak takhle by to znělo nejspíš v češtině.
Trasa Voie du Piemónt Pyrenéen shodně prochází po GR 78. Grande Randonnée je ná-

zev pro značené cesty, které jsou tak dlouhé, že často procházejí napříč celou zemí a někdy 
i přes několik států. Vzhledem k délce je také každá část trochu jiná a je vidět, který region 
a okrsek se o údržbu cest stará lépe a kterému je to úplně fuk. Nad městem Pamiers jsem 
odbočil podle staré shnilé cedule, kterou někdo sebral ze země a k mé smůle ji otočil na 
špatnou stranu. Některé značky bývají od sebe i několik kilometrů daleko a obecně platí, že 
pokud značka neodbočuje, musíte jít pořád rovně. Když se ale stane, že odbočku přehlédne-
te, zjistíte to až na další křižovatce. Když žádná křižovatka dlouho není, pořádně si zajdete.

Že jsem špatně odbočil, to mi bylo jasné hned, jak silnice skončila. Ocitl jsem se ve stat-
ku a hledal kudy ven, když ze dveří vyšel vousatý Francouz a posunky mi vysvětlil, že se 
musím vrátit několik kilometrů zpět. Svou pravdu mi ještě nakreslil na monstrózně velikou 
mapu v prachu vedle mne. Nadále už ve správném směru jsem skoro dvě hodiny šlapal po 
asfaltových silničkách mezi pastvinami krav a ovcí, abych dorazil úplně zničen do vesnice 
St. Victor Rouzaur. Čas siesty už byl v plném proudu, a tak jsem ulehl na lavičku do stínu 
obecního úřadu a usnul. Vzbudily mne kroky. Otevřel jsem oči a před sebou uviděl usmě-
vavé francouzské poutníky, Michele a Michela. Dál jsme tedy šli spolu.

Silnice vedla hlubokými listnatými lesy, kde převládal jedlý kaštan. Bylo ho tu místy 
tolik, že plody pokrývaly celou půdu a nic pod nimi nerostlo. Několikrát jsem si po cestě 
musel sednout a mnout si chodidla, chůze po tvrdém povrchu jim moc neprospívala. Puchý-
řů jsem sice pár měl, ale ty mi takovou starost nedělaly. Přesto, že jsem si pořídil speciální 
měkčené vložky do bot, měl jsem pocit, jako bych chodil bos. Povídal jsem si s Michele 
o všem možném, a když jsem na jedné zastávce zmínil své zdravotní problémy, dostal jsem 
od ní několik plátků tzv. Druhé kůže. Je to něco jako náplast a kůže dohromady. Nalepená 
vydrží i více než tři dny a byl jsem za ni vděčný nejen proto, že je velice drahá. Rozhodl jsem 
se ji v budoucnu vyzkoušet, byl jsem rád za vše, co mi mohlo pomoci.

Francouzi měli nocleh domluvený v jednom karavanu u vsi Montégut Plantaurel, já měl 
zůstat asi o kilometr blíže na jednom statku na samotě. Když jsme vystoupali na posled-
ní kopec a sbíhali do údolí, došli jsme k několika stavením, u kterých stál starý karavan 
ve slepičí ohradě. Jen tak z legrace jsem nadhodil Michelovi, jestli je to ten jejich karavan. 
Michel se rozchechtal a řekl: „Ne náš, ale tvůj.“ A měl pravdu. Z domu vedle, ověšeného 
podivnými květinami a lebkami zvířat, vyšla blonďatá žena v dlouhé sukni s fretkou na 
rameni. Hrklo ve mně.
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Poprosil jsem Michel, 
aby mi pomohla s před-
stavením, a  tak se ženy 
pustily do rozhovoru. 
Nádhernou francouzšti-
nu občas vystřídal jejich 
smích a ani ne za tři mi-
nuty se se mnou pout-
níci rozloučili a  vyrazili 
ke vsi. Nemohl jsem si 
nevšimnout Michelo-
va škodolibého úsměvu 
na rozloučenou a  pak 
byli pryč.   Já následoval 
ženu dovnitř. Dům byl 
opravdu zvláštní. Hned 
po vstupu jsem vyvrátil 
svou předchozí teorii, že 
v knížce s kontakty jsou jen katolíci a protestanti. Dům byl plný sošek, všelijakých skulptur 
a vonných svíček. Podle nich jsem vytušil, že majitelé jsou nejspíše hinduisté. V kuchyni 
stály obrovské kyvadlové hodiny a veliký kulatý stůl. Celý prostor byl znázorněním uspo-
řádaného nepořádku, vypadal chaoticky, ale působil útulně.

Dostal jsem pokoj v prvním patře. Mohutná, téměř královská postel s tisíci a jednou 
pokrývkou, výhled do lesa a police s osvětovými knihami skoro každého náboženství. Na 
malém stolku ležely mapy trasy do St. Bertrand a hromada materiálu o okolních zajíma-
vostech hned v několika jazycích. Bylo to něco jako agitace podpůrných turistických spol-
ků a místních podnikatelů, narazil jsem na to už v předchozích ubytovnách. Dal jsem si 
sprchu, a když jsem vylezl z koupelny, dorazil pán domu. Byl to asi čtyřicetiletý chlap jako 
hora s holou hlavou. Působil rozvážným a klidným dojmem. Jmenoval se Patrick a dělal 
elektrikáře v Pamiers. Jeho žena se jmenovala Evelyn a navzdory prvním dojmům to byli 
neuvěřitelně milí lidé. Opravdu jsem v tu chvíli zalitoval, že jsem dříve nestrávil více času 
nad studiem jazyků.

Večeře byla doslova epesní. Jako předkrm byly rybičky a rajčata nakládaná v oleji, násle-
dovala zeleninová polévka, zeleninová mísa, jako hlavní chod koláč plný škeblí, chobotnic 
a krevet. Na konec sýr, švestkový koláč a káva. Po kávě přišlo na řadu víno a konverzace. 
Tedy jestli se tomu tak dá říkat, protože jsem více kreslil, než mluvil. Za pomoci tužky, 
papíru, anglicko-francouzského slovníku a atlasu byl rozhovor nesnadný, ne však nemož-
ný a někdy až komický. Poprosil jsem Evelyn o telefonát do Mas d´Azil, nějakému pastoru 
Bordesovi. Řekla mi, že ho dobře zná a že s ním ráno promluví a ohlásí mne.

Před usnutím jsem si sedl k deníku a mapám. Počítal jsem, kolik mám a kolik zbývá. 
Rozepsal jsem si trasy i s převýšením a obtížnými body. Nebyl to veselý pohled, to nejtěžší 
jsem měl ještě před sebou.

Ondřej Pulkrábek
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Na návštěvě u

sestry christiany jany váňové
Narozena:  v červnu 1965 v Novém Jičíně
Rodina: tři mladší sourozenci Marcela, Karel, Marie
Vzdělání:  SEŠ, SZŠ, bakalářské studium Sociální pedagogika na CMTF UP v Olomouci, 

magisterské studium Spiritualita a křesťanská formace dospělých
Záliby:  vaření, vycházky v přírodě, plavání, filmy, zpěv, hudba

Aby tě naši čtenáři více poznali, ráda bych se tě zeptala na tvé mládí.
Spolu se dvěma mladšími sourozenci jsem vyrůstala v katolické rodině, kde jsme se hod-

ně s příbuznými navštěvovali. Nejmladší sestra Maruška se narodila až po mém odchodu 
do kláštera.

Po ukončení základní školní docházky jsem studovala na Střední ekonomické škole 
v Novém Jičíně, kterou jsem zakončila v r. 1983 maturitní zkouškou. Poté jsem nastoupila 
do zaměstnání jako expedientka v cementárně ve Štramberku.

Kdy se v tobě probudila touha po řeholním povolán? U sester boromejek máš tetu.
První náznak touhy po řeholním životě jsem pocítila ve třinácti letech na „brigádě“ 

v domově důchodců v Kůsově, kde pracovaly sestry boromejky. Po návratu domů jsem si 
chtěla podat přihlášku na střední zdravotnickou školu. To se ovšem tehdy na radu tatínka 
neuskutečnilo. Ještě několikrát přišlo jemné pozvání k řeholnímu životu, až nakonec jsem 
ve dvaceti letech za hluboké totality tajně vstoupila do Kongregace Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského. Do Kongregace mě přijímala ctihodná Matka M. Vojtěcha Hasman-
dová.

Míst, která jsi prošla za svůj řeholní život, nebylo málo, bylo by to asi na knihu, ale 
trošku zavzpomínej.

Pracovala jsem v několika domovech důchodců a nemocnicích, zpočátku jako pomoc-
nice, po ukončení studia maturitou na Střední zdravotnické škole v Praze jako zdravotní 
sestra.

První sliby v KMSSKB jsem složila 28. září 1991, doživotní sliby 23. dubna 1995. Po 
doživotních slibech jsem pracovala jako mzdová účetní v nemocnici v Městě Albrechticích, 
Charitním domově pro řeholní sestry v Městě Albrechticích, následně pak v Domě sv. An-
tonína v Moravských Budějovicích, odkud jsem v roce 2002 přešla znovu do Charitního 
domova v Městě Albrechticích.

Na CMTF UP v Olomouci jsem vystudovala bakalářské studium Teologie a spiritualita 
zasvěceného života, pak následné navazující magisterské studium Spirituální a křesťanská 
formace dospělých, poté ještě bakalářské studium Sociální pedagogika. V  té době jsem 
pracovala jako pracovník v duchovní péči v LDN Gaudium Frýdek Místek.
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Poslední tvé působiště bylo v  Nitře na 
Slovensku. Jak vzpomínáš na toto období?

Na Slavnost Všech svatých v r. 2015 byla 
v Nitře zřízena komunita sester boromejek, 
jejíž členkou jsem se stala. Pracovala jsem 
jako zdravotní sestra v Zariadenii pre senio-
rov a Zariadenii opatrovateľskej služby v Mi-
sijnom dome Matky Božej, Kalvária 3, Nitra. 
Dne 1. 11. 2018 jsem byla pověřena službou 
místní představené pro komunitu sester v Ni-
tře – Kalvárii, kterou jsem kromě práce zdra-
votní sestry vykonávala až do 30. 6. 2020, kdy 
došlo ke zrušení této jediné komunity sester 
boromejek na Slovensku.

Zdravotní systém na Slovensku je trochu jiný než v České republice, takže na některé od-
lišnosti jsem si musela zvykat. Ale co bylo pro mne překvapující, že ve Fakultní nemocnici 
v Nitře, která je nedaleko Misijního domu, pracuje hodně věřících lékařů a zdravotnického 
personálu.

Nitra je krásné historické město a má mnoho společného s naším moravským Velehra-
dem v úctě svatých Cyrila a Metoděje. Na slavnost těchto světců bývá na Svätoplukovom 
námestí sloužena mše svatá, které se kromě biskupů, kněží a věřících účastní i představitelé 
města a přední slovenští politici.

Představení misionářské kongregace Spoločnosti Božieho Slova (verbisté) nás boro-
mejky pozvali, abychom sloužily v jejich zařízení, v Misijnom dome. Já jsem sloužila jako 
zdravotní sestra na oddělení, zajišťovala vyšetření klientů u odborných lékařů, jejich převoz 
služebním autem, zajišťovala potřebné recepty a léky. Občas jsem se starala o výdej stravy 
exercitantům, vypomáhala v kuchyni jako pomocná síla, jindy vařila, zvláště o Vánocích 
a Velikonocích, když měli kuchaři volno. To pak byla „legrace“, protože národní tradice 
stravování o těchto svátcích jsou jiné, než v Čechách nebo na Moravě. Z tohoto důvodu 
docházelo někdy k tragikomickým situacím, kdy jsem nevěděla, co jsou to „pupáčiky“, nebo 
jak se vaří „slovenská kapustnica“. Také jsem se naučila rozlišovat, že k Vánocům nepatří 
automaticky vánočka, na Štědrý večer není jen ryba a bramborový salát a na Silvestra že ne-
jsou chlebíčky či jednohubky, ale kapustnica s houbami a masem, bramborový salát a ryba.

Misijný dom Matky Božej se nachází na Kalvárii, což je jeden ze sedmi pahorků Nitry, 
k němuž přináleží kostel z 15. století, zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Nitranská Kal-
várie je velmi známé poutní místo na Slovensku, kdy i za totality se zde konaly velké poutě. 
Takovou zvláštností farnosti Nitra Kalvária je to, že jen do této farnosti náleží pět ženských 
řeholních společností s mezinárodním osazením, jejichž členky se podílí na modlitbě a ži-
votě farnosti. Několikrát za rok se společně setkávají při modlitbě a vzájemně se obohacují 
svými zkušenostmi a prožíváním svých spiritualit. Viděla jsem v tom určité specifikum této 
farnosti. Bylo to krásným svědectvím toho “Hleďte, jak se milují“. Každé společenství zde 
má své nezastupitelné místo. Pro mne osobně to byla velmi obohacující zkušenost.

Na Slovensku se mi velmi líbilo, obdivovala jsem Vysoké a Nízké Tatry, termální lázně, 
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města, krásnou krajinu, poutní místa, 
„mechovičky“ či „studničky“, jak se 
říká Mariánským poutním místům, 
kterých je poblíž Nitry několik. Na 
Slovensku jsem poznala spoustu dob-
rých lidí, na které s vděčností vzpomí-
nám.

Přijela jsi do naší prachatické 
komunity jeden večer a  hned dru-
hý den jsi nastupovala pracovat do 
Domova Matky Vojtěchy místo se-
stry Světlany, která odjela na své 
nové působiště do komunity v Pra-
ze – Řepích. Jak jsi to zvládla a jak 
se cítíš v Prachaticích, v komunitě, 
ve farnosti?

Přechod ze Slovenska do Česka byl 
náročný, protože z důvodu koronaviru 
jsme do poslední chvíle nevěděly, zda 
nebudeme muset do povinné karanté-
ny, jak a kdy se nám podaří odstěho-
vat,… zda bude možnost se rozloučit, 
těch otazníků bylo více než dost. Bohu 
díky, už je to za námi, vše se s Boží po-
mocí zvládlo. Přechod ze slovenštiny 
do češtiny nebyl úplnou samozřejmos-
tí, zpočátku mi vyskakovaly v  mysli 
spíše slovenské výrazy než české. Také 

mentalita, zvyklosti, … jsou jiné, ale myslím, že už jsem se díky trpělivosti a laskavosti mých 
spolusester zadaptovala. Mám malý krásný pokojíček se sociálním příslušenstvím a velkým 
křeslem, ve kterém po náročném pracovním dni občas relaxuji.

Pracuji v Domově Matky Vojtěchy jako administrativní pracovník, což obnáší práci na 
počítači, péči o skladové prostory a další činnosti. S kolegyní, sociální pracovnicí, jsme do 
práce nastoupily ve stejný den, takže se obě učíme, navzájem se povzbuzujeme a pomáhá-
me si. Práce je mnohotvárná, zajímavá, kolektiv je převážně vstřícný a solidární.

Jako řeholní komunita se aktivně zapojujeme do dění ve farnosti Prachatice. V klášteře 
letos o prázdninách probíhala různá modlitební i jiná setkání, při nichž jsem měla možnost 
zakusit farní společenství. Zúčastnila jsem se i několika poutí, takže jsem měla příležitost 
poznat i okolní farnosti, krásnou přírodu, milé a štědré lidi, kteří se dovedou nezištně po-
dělit o své „přebytky“ ze zahrádky a podobně, za což jim patří velký dík.

Děkuji za rozhovor a přeji ti, abys mezi námi našla radost a nový domov. 
S.M. Sebastiana
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Vzpomínka

vzpomínka na vskutku renesančního člověka
S opravdovou lítostí jsem v neděli 4. října 2020 přijal smutnou zprávu, že nedlouho po 

svých 87. narozeninách zemřel prof. Theodor pártl, vynikající sbormistr, hudební peda-
gog a skladatel. Ještě jsem mu k jeho narozeninám (nar. 30. 9. 1933) gratuloval.

T. Pártl pocházel ze Strunkovic nad Blanicí, odmala byl zasvěcován do hudby bratrem 
jeho otce, všestranným muzikantem, což zúročil jako sbormistr dětských sborů na školách 
prachatického okresu, hlavně ve Vlachově Březí. Dálkově (dnes kombinovaně) vystudoval 
učitelství pro 6. – 9. r., obor Hv – Čj a též FF UP v Olomouci s aprobací Čj – Hv pro střední 
školy. Málokdo si dnes dokáže představit, že by dojížděl pět let ke konzultacím a zkouškám 
z jižních Čech až do metropole úrodné Hané. Ale to dokázal jenom svou pílí, pracovitostí 
a zaujetím.

Když byl přeložen na Pedagogickou školu v Prachaticích, založil tam na jaře roku 1963 
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, který vedl dlouhá léta, později společně se členkou PSJU 
Mgr. Annou Voříškovou, které sbor vlastně předal po padesáti letech činnosti (sic!) a stal 
se druhým sbormistrem.

S panem profesorem jsem se poznal na Mezinárodním sborovém festivalu hudebního 
romantismu ve Vlachově Březí, kde jsme jako Pěvecké sdružení pražských učitelů několi-
krát vystupovali. Nápad uspořádat zmíněný festival takového rozsahu se zrodil v hlavách 
představitelů PSPU (jmenovitě předsedy prof.  Františka Zumra), jakož i  ředitelky ZUŠ 
Mgr.  Tatjany Tláskalové a  starosty městyse Vlachovo Březí Ing.  Petra Kubašty. To byla 
opravdu grandiózní myšlenka.

Možná, že by se někdo zeptal na to, co mě vedlo k tomu, abych se vyjádřil k osobnosti 
pana profesora jako k renesančnímu člověku. Ano, je to tak. Ještě bych přidal, nazval bych 
ho legendou sborového zpěvu, která byť neslevila nic z náročnosti na žáky a studenty, tak 
si s nimi dobře rozuměla a výsledky se vždy dostavily. Předností T. Pártla byla především 
dokonalá znalost oboru, kterou aplikoval jak v samotném vyučovaném předmětu – hudební 
výchově – tak hlavně v precizně propracovaném dirigování. Ke svým svěřencům se choval 
vždy lidsky, byl to jejich učitel a sbormistr – jakýsi doyen, nepovyšoval se nad ně a formo-
val je podle svých životních zásad. V této chvíli bych chtěl citovat jeho slova: „Došel jsem 
k poznání, že všechno opravdové je v podstatě prosté – příroda, umění i lidé“.

Již v roce 1975 se T. Pártl účastnil s PSJU z Prachatic Mezinárodního hudebního fes-
tivalu v Haagu a hned vyhrál – sbor se stal absolutním vítězem. Nejlépe, vedle několika 
polyfonních skladeb, byla hodnocena Písnička J. B. Foerstra a považte, vlastně přídavek, 
totiž lidová píseň U panského dvora, upravená Františkem Chodurou, jihočeským hudeb-
ním skladatelem. Kritika tehdy nešetřila chválou, byla okouzlena skvělým pianissimem, 
výtečnou artikulací a vůbec mladými, svěžími hlasy. Tak to alespoň částečně parafrázuji. 
Do Holandska se PSJU vrátil ještě dvakrát, zpíval ve Francii, Velké Británii, Itálii, Německu, 
Rakousku, Švýcarsku etc. a abych na některou zemi nezapomněl, uvedu raději téměř po 
celé Evropě. T. Pártl, byť nebyl příliš velkým přítelem pěveckých soutěží, přesto na někte-
rých z nich získal se sborem vítězství v krajských kolech a i v kolech ústředních dosahoval 



30

velmi dobrých výsledků. Později se rozhodl věnovat jen celovečerním koncertům, nelíbilo 
se mu totiž, že by měl krátkodobě pro určitý festival studovat jen program pro povinné či 
společné skladby.

Profesor Pártl byl uznávaným umělcem, což bylo několikrát oceněno. Již v roce 1998 
mu byla udělena Cena Ferdinanda Vacha, následně v roce 2002 Cena Františka Chodury, 
roku 2008 obdržel Cenu Bedřicha Smetany a v roce 2014 Cenu Nadace Život umělce Senior 
Prix. Před dvěma roky (27. září 2018) převzal z rukou předsedy Senátu Stříbrnou pamětní 
medaili Senátu.

Sbormistr vedl také určitý čas Jihočeský oblastní výbor UČPS. Převzal jej právě po svém 
příteli doc. Františku Chodurovi, s kterým byl názorově spřízněn jak v oblasti sborového 
umění, tak i  v  organizování hudebních akcí. A  předsedal mu opravdu vzorně, tak jako 
vždycky, všude a ve všem.

Nemohu pochopitelně vynechat mimořádné události, které probíhaly od r. 1972 až do 
r. 1996, kdy Theodor Pártl požádal nezapomenutelného umělce Mistra Eduarda Hakena 
o spolupráci k uvádění kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů. A  ten neodmítl! 
Došlo totiž k působivému spojení dívčího sboru s  hlubším mužským hlasem. Společně 
PSJU uskutečnil s E. Hakenem téměř 70 koncertů a přes 40 provedení Otvírání studánek. 
Mistr totiž nejenom zpíval, ale hovořil rovněž k posluchačům a často přidával i obě sloky 
české hymny. Musel to být jedinečný zážitek. Svého času vydal Panton LP desku, na které 
je zmíněná spolupráce zachycena. 

12. dubna 2013 se uskutečnil Jubilejní koncert Pěveckého sboru jihočeských učitelek při 
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Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích v Koncertní síni Otakara Jeremiáše, kde byl 
také nahrán v podobě DVD a které mně profesor Pártl poslal. Z programu vybírám Lukášův 
opus Missa brevis, od téhož autora ještě Miserere mei a skladbu Lucerna Domini aj., dále 
skladby A. Dvořáka, kupř. Biblická píseň č. 5, z Moravských dvojzpěvů Zajatá a Prsten, 
lidová U panského dvora v arr. F. Chodury a jiné české lidové písně. V Otvírání studánek 
účinkovali: Alfréd Strejček (přednes), Svatopluk Sem (baryton), Bohuslav Matoušek (viola), 
Vítězslav Ochman (housle), Vlastimil Ochman (housle), Mikoláš Troup (klavír), členky 
PSJU (soprán, alt) a sbormistři Theodor Pártl a Anna Voříšková. Byl to pozoruhodný počin, 
který velmi oceňuji.

I když PSJU hudební festivaly od 90. let minulého století neobsazuje, přesto byl T. Pártl 
přítomen už jako druhý sbormistr na festivalu Foerstrovy Osenice (patrně v r. 2016), kdy 
větší část programu dirigovala Anna Voříšková. S panem profesorem jsem tam v intermez-
zu, když ještě neprobíhalo matiné, hovořil. Probrali jsme všechno potřebné související se 
sborovým zpěvem, s pořádáním koncertů v tuzemsku a koncertních zájezdů do zahraničí, 
s kvalitou mladých, erudovaných sbormistrů a s výhledem do budoucnosti v těchto sou-
vislostech.

Podobně tak jsem se s ním scházel i u příležitosti MSFHR ve Vlachově Březí, kam byl 
vždy zván jako čestný host. V počátečních ročnících festivalu nás (členy PSPU) zavedl k hro-
bu Václava Matouška na místním hřbitově, pohovořil o historii a současnosti Panského 
pivovaru a prošli jsme s výkladem křížovou cestu až ke kostelíku sv. Ducha. Bylo by toho 
ještě více, s čím vším jsme tehdy byli seznámeni.

Ještě v loňském roce jsme spolu a s bývalým ředitelem ZŠ Mgr. Janem Horákem dis-
putovali na balkoně sportovní haly, kde se konal nedělní závěrečný koncert. Bylo velice 
úsměvné slyšet, jak se žák Horák učil a co v dobrém prováděl ve školních škamnách, když 
ho T. Pártl na místní škole vzdělával. Pan profesor byl poněkud sice tělesně indisponován, 
ale mysl měl naprosto čistou.

Odešel dobrý člověk a velký umělec… Čest jeho nehynoucí památce!
Miloslav Samek
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Varhaníci

Tentokrát se nám představí náš varhanický benjamínek. Jak vidno, Prachatice a okolí mají 
o budoucnost varhanní hudby postaráno. Tedy pokud nám Vašek zůstane věrný a neodejde „za 
lepším do světa“. V následujícím příspěvku nám ve své skromnosti trochu zatajil, že nejen velmi 
dobře hraje na královský nástroj, ale také moc pěkně zpívá, což je skvělá kombinace pro hudební 
doprovod mše svaté. Chci i touto cestou Vaškovi moc poděkovat, že je ochoten se tímto způsobem 
zapojit do bohoslužeb a dělat radost druhým lidem i samotnému Bohu. P. Petr Plášil

václav Hoidekr 
Je mi 18 let, pocházím z Prachatic, kde jsem chodil na místní základní uměleckou školu.
Jako malý jsem začínal v útlém věku ministrovat v husineckém kostele a poté jsem se 

od oltáře přesunul na kůr. V současné době studuji Konzervatoř v Plzni, obor elektronic-
kých klávesových nástrojů, kde mě tento rok čeká zkouška dospělosti – maturita. Kromě 
interpretace se zajímám o zvukový design a uvolňující proces vaření čaje. Experimentování 
s různým množstvím, druhem čajových lístků, dobou louhování a teplotou vody mě nikdy 
nepřestane bavit.

Když jsem v poslední době přemýšlel nad tím, jak vlastně má cesta varhaníka začala, 
přišlo mi velmi úsměvné, ale zároveň příjemné se na vše zpětně podívat. Byť netrvá zatím 
příliš dlouho, začátky byly zajímavé. 

S naší rodinou jsme chodili 1x měsíčně na mše v žernovické kapli, kam varhaníci a var-
hanice jezdili jen o  poutích, a  proto byly po většinu času jen tiché mše. Tento fakt byl 
pro mě, jako malého devítiletého chlapečka, kterému velkolepý zvuk varhan při mši vždy 
dodal tu správnou atmosféru, velmi smutný. Vzhledem k  tomu, že jsem se již druhým 
rokem učil na elektronické klávesové nástroje na ZUŠ, má teta Růženka mi vnukla nápad. 
Mohl bych se o naučení alespoň jedné písně pokusit. Z hraní při mši jsem ale měl vždy 
velký respekt a svou hrou jsem si nebyl úplně jistý. S tátou jsem proto jel na faru, abych se 
u pana vikáře, tehdy ještě u pana Sláčíka, ujistil, zda píseň vůbec hrát tak, jak jsem ji měl 
naučenou. Pan vikář moji interpretaci schválil. Problém byl ale v tom, že jsem ještě tehdy 
nebyl úplným fanouškem not a skladbu jsem se naučil podle sluchu, což na mém hraní šlo 
výrazně poznat. Každou sloku jsem si hrál tak trochu jinak, což při hraní na mši není úplně 
ideální. Nehledě na to, že jsem neměl žádné noty pro varhany a harmonizoval jsem přímo 
z kancionálu. Bohužel o pravidlech klasické harmonie zde nemohla být řeč… Všichni se ale 
obdivuhodně přizpůsobili a mou pozměněnou melodii zpívali se mnou, za což je naprosto 
obdivuji a děkuji za to. 

Poté byla v mém hraní delší odmlka, kolem jednoho roku, a dostal jsem odvahu doprová-
zet mši znovu. V deseti letech už jsem se naučil s notami alespoň trochu „bojovat“ a začátek 
skladby vypadal slibně. Předčasná radost byla ale unáhlená. Nastal problém se šlapacím 
harmoniem, které s  mým nepravidelným stylem šlapání nechtělo spolupracovat. Proto 
jsem v polovině mše přestal hrát a něco mi vnuklo myšlenku, že je to asi znamení, abych 
přestal. Nebudu přece mou přítomností u varhan obřad spíše ničit, než ho dělat krásněj-
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ší, řekl jsem si tehdy. Vzhledem k mé nerozhodnosti mi 
toto zdánlivě definitivní rozhodnutí vydrželo zhruba do 
čtrnácti let. V tomto čase jsem totiž dostal odvahu k var-
hanám opět zasednout. Nervozita při hraní již nebyla 
tak intenzivní a začalo mě to velmi bavit. S harmoniem 
jsem se ale radši znovu kamarádit nezkoušel. Na mších 
v kapli jsem začal brát pouze digitální piano a několik 
let odkládání a zkoušení začalo být na hře znát. Hudba 
pro mě postupně nabírala takového významu, že jsem 
se jí rozhodl dlouhodobě věnovat. Proto jsem se vydal 
studovat na konzervatoř obor elektronických kláveso-
vých nástrojů. 

Klávesy mají s varhanami jednu společnou věc, která pro mě byla důvodem k přihlášení 
na tento obor. Širokou paletu zvuků, v případě varhan rejstříků, pomocí kterých si lze sesta-
vit přesně ten zvuk, který chcete. Rejstříky můžete libovolně kombinovat a v případě kláves 
si i vytvářet vlastní. Tento fakt na varhanách mám nejraději. Je to neskutečně originální, 
kreativní nástroj, který v sobě snoubí bohatou tradici s mohutným zvukovým spektrem. 

Ale zpátky k mému hraní... Od čtrnácti let jsem tedy začal hrát na mších v žernovické 
kapli pravidelně. Samozřejmě i po této době vše zalité sluncem nebylo. Stalo se mi napří-
klad, že jsem místo Sanctus hrál sloku písně a velmi se divil, proč se mnou nikdo nezpívá. 
Také se mi „povedlo“ zkrátit Kyrie eleison o polovinu délky svého trvání. Doteď nevím jak, 
ale povedlo… 

Do šestnácti let jsem ale nikdy neseděl u opravdových varhan. Tento moment přišel 
naprosto nečekaně, když bylo potřeba do kostela ve Frantolech varhaníka. Půl hodiny před 
mší jsem se začal s varhanami seznamovat a zjišťovat, co jsou vlastně rejstříky a k čemu 
se používají. Pamatuji si, že jsem vytáhl snad všechny, které vytáhnout šly, a měl radost, 
že hrají relativně čistě. Překvapivě se mi dostalo z mé varhanní premiéry pozitivní zpětné 
vazby a i já jsem z odehrané mše měl poměrně dobrý pocit. 

O rok později, v sedmácti letech mě oslovil pan vikář Plášil, jestli bych nechtěl začít 
hrát na večerních mších v prachatickém kostele svatého Petra a Pavla. S varhanami jsem 
již první zkušenost měl, ale i přesto to byl velký nezvyk. Než člověk zjistí, jakých kláves 
se radši vůbec nedotýkat, protože je jejich píšťala rozladěná, chvíli to trvá. Zpočátku jsem 
proto vůbec nepoužíval pedalizaci a mé rejstříkování bylo spíše jemnější. Postupem času 
jsem si ale i na tyto varhany zvykl, komorní atmosféra zdejších mší mě velmi oslovila a hraji 
zde dodnes. 

Mezi mé interpretační vzory patří můj profesor hlavního oboru, Eduard Spáčil. Jeho 
kombinace precizní nástrojové techniky a dokonalého přednesu je naprosto výjimečná. 
Krom toho dokáže velice kvalitně své znalosti předávat dál a motivovat žáky k lepším vý-
sledkům.

Obecně preferuji spíše známější repertoár a středně hlasité rejstříkování. Vždy rád ne-
chávám varhany znít jen jako doprovodný nástroj. Slyšet sbor věřících, jak z plna hrdla 
zpívá mariánskou píseň na konci mše, je totiž neskutečně krásný pocit, který ani ten nej-
krásnější varhanní rejstřík nenahradí.
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vztah Karla velikého  
a jeho dědiců k moravě – velké moravě

Po zániku Avarského kaganátu vzniká v prostoru karpatské kotliny celá řada opevně-
ných sídlišť charakterizovaných nálezy bronzových a železných ostruh s háčky, litých bron-
zových garnitur a dalších předmětů spojených s multietnickým prostředím karpatské kotli-
ny. Známe je z Čech, hlavně však z Moravy a také ze Slovenska. Spojujeme to s příchodem 
vojenských jízdních družin z Podunají do dolního a středního Pomoraví v době poslední 
třetiny až počátkem 80. let 7. století. Tato druhá vlna Slovanů obsahující i neslovanské 
prvky, obohacené uměleckým řemeslem karpatské kotliny, zahrnovala vyšší společenskou 
vrstvu. Ta využívá v karpatské kotlině mocenské vakuum vzniklé po porážce Avarů Karlem 
Velikým. Zakládala předvelkomoravská sídliště (opevněná) zejména v místech koncentrace 
staršího časně slovanského osídlení a v bodech kontrolujících důležité dálkové komunikace 
a brody. Tím také ovládají mocensky příslušné oblasti. Hmotná kultura nové elity, kterou 
zde nalézáme, je orientována a velmi rychle zaměřena na kulturní projevy karolinské zá-
padní Evropy. Tento vývoj graduje na počátku 9. stol.

Expanze Slovanů a jejich útoky proti pokořeným Avarům vedou až k jejich stížnostem 
a jednáním v Cáchách r. 811. V Divisio imperii z r. 817 byla již Avarie nazývána pouze úze-
mím Avarů a Slovanů, kteří sídlí na východ od Bavor, jako Panonská či Bavorská marka. Tak 
jsou také Avaři naposledy uváděni na sněmu ve Frankfurtu r. 822, kde byli spolu přítomni 
s Moravany jako zástupci jakéhosi avarského tributárního knížectví závislého na Franské 

říši. Z  této situace je více než pravděpodobné, 
že před r. 822 navázali Moravané styky s  Říší 
vyjádřené poddání se formální svrchovanos-
ti Ludvíku I. Pobožnému. Vztah Moravanů se 
v následujících desetiletích ubírá tímto nazna-
čeným směrem. Tomu také přispěly v období let 
830 – 844 spory Karolingerů mezi jednotlivými 
příslušníky rodu, které paralyzovaly expanzi na 
venek i účinnou kontrolu klientských útvarů na 
východním pomezí impéria. 

Slované ovšem na rozdíl od Avarů nepři-
stoupili na kolaboraci s Franky. Sami se chtěli 
podílet na vysoké politice a franské kultuře. Ač 
byli ochotni přijmout křesťanství jako součást 
politické i  kulturní orientace, přesto odmítli 
vazalské připoutání a postupné splynutí s Říší. 
Vítězství Karla Velikého v  avarských válkách 
bylo tak zmařeno slovanskými knížaty z okolí 
středního Dunaje. Franská moc se tak v Avar-

Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech

Vztah k Mojmírovi vyjádřili Slováci jeho 
portrétem na 500 koruně. 
Autorem je Josef Vlček
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ské marce hroutí díky příchodu vojenských družin se svým 
králem na Moravu z jihovýchodu na konci 7. stol. a počátkem 
8. stol. Tato situace je spojována s mojmírovskou dynastií. Na 
vznik rodu Mojmírovců panuje ovšem řada názorů či dynas-
tických pověstí. Bez diskuze je ovšem, že v rámci této dynastie 
existovali předchůdci našeho prvého moravského panovníka 
Mojmíra I. i další příslušníci vládnoucího rodu. To naznačují 
také písemné prameny v nastolení Rostislava I. i Svatopluka I. 
V nich se také dozvídáme o Slavomírovi (Slavomarovi). O jejich 
předchůdcích ovšem písemné prameny mlčí a je zřejmé, že se 
jich nikdy nedopátráme. Písemné prameny kláštera sv. Petra 
v Salcburku uvádí Svatopluka I. a jeho manželku Svatožizň. 

Posledně jmenovaní Rostislav I. a zejména pak Svatopluk I. 
hrají v našich dějinách významnou roli na podílu přijetí a smě-
rování křesťanství v našich zemích a na vzniku českého státu. 
K tomu zase příště.

Miroslav Böhm

Svatopluk I.
neznámý autor – Dalimilo-
va kronika

Sv. Mikuláš navštívil obyvatele 
Domova Matky Vojtěchy a s bi-
blickými postavičkami mohli 
sledovat katechetické adventní 
bibliodrama.
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Stojí za přečtení

Jaroslav Pulkrábek
slzy stožecké madony
(Šumavská toulání)

Opět se přiblížily Vánoce a možná ještě někteří přemýšlí o tom, co poradit Ježíškovi, aby 
přinesl pod stromeček jejich blízkým. Někdo si možná řekne, že je to hloupost – radit něco 
ježíškovi, ale pokud se nemýlím, tak letos o tom vyšla přímo celá kniha. Jmenuje se Rady 
Pánu Bohu od Aleše Palána, ale o té mohu napsat pár řádek třeba někdy příště.

Dnes bych vám totiž rád doporučil knihu, kterou jsem se chtěl potěšit sám v době Vánoc, 
ale prostě jsem to nevydržel. Jak jednou kdysi někdo moudrý řekl, že máme žít vánočně po 
celý rok, tak jsem si trochu sváteční dny udělal již v době podzimních plískanic a báječně 
jsem si to užil.

Kniha SLZY STOŽECKÉ MADONY z edice Šumavských toulání, kterou vydalo naklada-
telství Regia, je totiž horkou novinkou letošního podzimu a napsal ji náš milý pan šéfredak-
tor Jaroslav, kterého jistě mnozí známe osobně. Vy, kteří milujete naši krásnou Šumavu, 
si určitě přijdete na své.

Autor nás totiž provede nejen městem Volary, ale také jejich krásným okolím a určitě 
budete překvapeni tím, kolik jsme o tomto místě možná ani nevěděli. Co stránka, to prostě 
zajímavost. Jací zde žili lidé slavní i méně slavní, jaká řemesla se na Volarsku provozova-
la, o  šumavských sklárnách, či o  tom, jak je 
to se solnými prameny na Bobíku. Dozvíte se, 
jak Němci chodili o Silvestru solit Soumarský 
most, kdo to byli šumavští Číňané anebo také 
že „Volaráci“ mají svou nezaměnitelnou archi-
tekturu.

To vše a mnohem víc je opravdu působivé 
a mnohdy obdivuhodné, ale jak název knihy 
napovídá, v tomto kraji (až magicky krásném) 
byl mnohdy život velmi těžký. Skoro celou 
knihu provází také svědectví, jak zde bylo 
krutým způsobem zmařeno mnoho lidských 
životů. Pochod smrti, železná opona i hon na 
„krále Šumavy“…

Určitě stojí za přečtení a  místo ve vaší 
knihovně kniha, která svědčí o  pracovitosti 
i houževnatosti zdejšího lidu, ale také o nád-
herné Madoně s  bílou růží, ke které se lidé 
utíkají dodnes.

Petr Juhaňák
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Vypravili jsme se

do šumavské obce stachy
Své vyprávění začnu historií obce, která je možná mnohým lidem neznámá. Zvláště generaci 

mladých. Ti, co tuto dobu prožívali, již nežijí, vyprávět nemohou. Vše je pečlivě zapsáno v obecní 
kronice, kterou jsem pročítala a vypsala jsem z ní události, které mě zaujaly. Jsou tak bohaté, že 
zde budou uvedeny na pokračování. Začneme událostmi poválečnými.

Odjakživa jezdili lidé z  této části Šumavy za prací do ciziny. Čeští zedníci, fasádníci, 
políři stavěli snad všechna města republiky, byli žádáni pro svoji preciznost a um ve svém 
řemesle. Starší řemeslníci pamatovali Mnichov, Lipsko, Drážďany, Budapešť, Itálii, byli 
i v carském Rusku. Mnoho občanů se vystěhovalo do zámoří. Bylo možné se s nimi setkat 
v Anglii i Austrálii. Kronikář toho hodně znal z vyprávění rodičů. Nelze nevzpomenout na 
muzikanty – cirkusáky. Ti byli skutečně světoběžníci. Pod světem plátna a světel manéží 
prošli celým světem. Na zimu se pak vraceli domů ke svým rodinám. A tak bývalo v obci 
rušno a veselo, pokud vydělané peníze stačily.

Dne 19. února 1947 byla zahájena pravidelná autobusová doprava. Autobusovou dopra-
vu měl Josef Vastl. Tento den se konal veřejný závod v běhu na lyžích na 18 km o Voldřichův 
pohár. Tímto začal rozvoj lyžařského sportu ve Staších. Počátky lyžování lze datovat do 
třicátých let, kdy v osadách Kůsov a na Zadově vznikl z iniciativy několika jedinců lyžařský 
klub. Mezi zakladatele patřili bratři Smolovi a Kortusů (Truhlářů), kteří dali dohromady 
mládež, zájemce o lyžování. Pořádali místní závody, zvali i cizí závodníky, podle kterých se 
učili jezdit. Šumavští kluci se rychle naučili jezdit ponovu, stylově. Zvláště Karel Pešl dosáhl 
na velmi pěkné výsledky. V Krkonoších vyhrál krásný křišťálový pohár a diplom. Současně 
se zadovským klubem vznikl lyžařský klub v Michalově. V čele stál velice iniciativní Rudolf 
Voldřich. Klub měl několik skvělých závodníků, např. Kojzara, Hercika. Z nich byl nejlepší 
Rudolf Žižka z Jaroškova, který neměl konkurenta. Velká škoda, že tento chlapec tragicky 
zahynul při náletu ve Svinemünde na pobřeží německého Severního moře za 2. světové 
války, kam byl povolán na práci. Stašský rodák Dr. Tomáš Voldřich, ředitel gymnázia v Pra-
ze, tomuto účelu věnoval právě pohár. 
V době protektorátu se závody nekona-
ly. V roce 1940 začal stavět Svaz lyžařů 
v Michalově dle návrhu Ing. Jarolímka 
lyžařský můstek, který ještě téhož roku 
začal sloužit svému účelu. Konaly se na 
něm závody ve skoku na lyžích. Pro lidi 
byl v tomto závodu úchvatný pohled na 
člověka, který ovládá let vzduchem, jak 
se ladně mihne jako pták, který hladce 
přistál na zasněžené pláni. Vynikajícím 
závodníkem byl Pěnka ze Stach, později 
bratři Voldřichovi rovněž ze Stach.
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Dne 28. září 1947 byly na stašském farním kostele zavěšeny dva nové zvony jako ná-
hrada za ty, jež byly za okupace Němci odcizeny. Byly ulity v Č. Budějovicích péčí stašského 
rodáka a občana pana Frühaufa. Menší zvon nesl jméno sv. Vojtěch, vážil 160 kg a nesl 
tento nápis: „Sv. Vojtěše, český patrone, oroduj za nás. Z vděčnosti k umučeným a padlým 
hrdinům věnují vděční farníci stachovští. Ulit L.P. 1947 v Suchém Vrbném u Českých Bu-
dějovic.“ Větší zvon se jmenuje sv. Panna Maria s tímto nápisem: „Sv. Panno Maria, oroduj 
za nás. Živě k Bohu volám, mrtvé oplakávám. Děkujeme armádám za osvobození. Věnují 
vděční farníci stachovští. Ulit L.P. 1947 v Suchém Vrbném u Českých Budějovic.“ Zvony 
byly opatřeny péčí místního pana faráře P. Zíky, dobrovolnou sbírkou občanů. Po zavěšení 
a vysvěcení téhož dne odpoledne předány veřejnosti s přáním, aby stašskému obyvatelstvu 
hlásily vždy mír, lásku a občanskou svornost. Dne 19. října předal Všeodborový spolek ve 
Staších veřejnosti nové věžní hodiny, o něž stašští usilovali již několik desítiletí. 

Začátkem roku 1948 i v únoru panovala krutá zima, mrazy dosáhly až -26 stupňů C. 
Jaro bylo bez dešťů. Jen o „modlivých dnech“ pršelo. Nad celou Šumavou byl vytvořen ja-
kýsi obal teplého vzduchu. Pole byla bez vláhy, úroda špatná. Byl nedostatek sena. Nebylo 
pamětníka tak suchého roku. Stašské stráně vždy bujné sytou zelení zhnědly. Zemědělci 
museli odprodat značnou část svého dobytka z nedostatku sena i slámy. Byli nuceni sekat 
neobdělávané pozemky v pohraničí. Sloužilo to však ke cti těchto hospodářů, jejich přičin-
livým rukám. Stacháci jezdili pro krmení od Kunžvartu až k Prášilům. Nedostatek srážek 
citelně působil na zásobování pitnou vodou. Studny v Jirkalově a Chalupách vyschly. Vý-
jimky tvořila studna u kapličky ve Straších.

Změny v  roce 1948 se moc v  obci neprojevovaly. Osada Německé Chalupy se začala 
nazývat pouze Chalupy. Dne 25. července 1948 za účasti četných představitelů, občanů 
a armády byly odhaleny pamětní desky na škole a rodném domku v Kůsově štábnímu rot-
mistru československé brigády v Sovětském svazu padlému ve 2. světové válce v Kyjevě 
Františku Foltýnovi. Akce byla pietní. O program se postarali žáci, projevy přednesli hosté 
ministerstva školství, armády, hudební, recitační a pěvecký program obstaral sušický pě-
vecký spolek Hlahol. 

Bývalá německá osada Reckerberk, jejíž část náležela k obci (hranici tvořil potok Lose-
nice, Černý potok), byla přejmenována na Popelnou. V roce 1949 Stachy připadly do nově 
vytvořeného okresu vimperského a  tím i  do budějovického kraje. Vimperk byl tak lépe 
přístupný pro obyvatelstvo, na druhé straně byl ovšem roztržen odvěký svazek obce od 
Královského hvozdu. Dne 8. května se konal Běh vítězství uvnitř obce. Běh vítězství byl 
holdem památce padlých a obětem druhé světové války. 

Začátkem roku 1950 byly zavedeny změny v civilní správě. Od 1. ledna byl uzákoněn 
úřední sňatek prováděný MNV. Rovněž vedení matrik, knih narozených a zemřelých na 
místě farních úřadů vedly místní výbory. V srpnu v neděli po krátké bouři udeřil blesk do 
stodoly Šebestiana Voldřicha v Michalově č.p. 248. Záchranným sborům hasičů se nepo-
dařilo oheň lokalizovat. Jednalo se o dřevěný objekt. Objekt vyhořel do základů i s celou 
úrodou. Byla vyhlášena dobrovolná sbírka ve prospěch postiženého. Vybralo se na penězích 
17.885,- Kčs. Zemědělci darovali též seno a slámu.

Dne 5. srpna 1950 zemřel stašský rodák, plukovník bývalé rakouské armády v.v. Alois 
Voldřich, který po mnohá léta přes léto na Staších – Michalově pobýval. Tím končí kroni-
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kář své datování skutečných událostí 
v obci Stachy.

A  jak se žije dnes v  obci Stachy? 
Obec je upravená, nadále tak jako 
kdysi je hojně navštěvována turisty. 
Kolem dokola je krásná příroda, kte-
rá zve k  výletům. Cestou na Zadov, 
který se nachází několik km od Stach, 
potkáte unikátní rozhlednu na vrcho-
lu bývalého skokanského můstku. Je 
odtud krásný výhled do kraje, na Staš-
sko, Javorník a Pošumaví. Pod vrcho-
lem Churáňovského vrchu cca 1 km od 
Zadova leží Šumavská slať. 

Pozoruhodná je rozloha katastru obce, k níž patří celá řada samot s někdy ještě zacho-
vanými zvoničkami typickými pro Šumavu. Původně farním býval pozdně barokní koste-
lík „Bolestné Matky Boží“ na místním hřbitově. U hřbitovní zdi lze nalézt hrob známého 
šumavského siláka Josefa Klostermanna, Rankelského Seppa. Nezvykle velký na tehdejší 
poměry je farní kostel „Navštívení Panny Marie“. Kostely jsou od sebe vzdáleny 100 m. 
V obci Stachy se dochovalo několik stavení, domků s tradiční lidovou architekturou, rou-
bené domky šumavského typu. 

Kdysi dávno putoval Stašskem sběratel lidových písní Karel Weiss. Ve Staších se narodil 
Andreas Hartauer, autor nádherné písně „Tam v krásné Šumavě“. Píseň přirostla lidem 
k srdci, stala se jakousi šumavskou hymnou a bývá hrána i při posledních rozloučeních. 
O Staších také psal ve své literární tvorbě spisovatel Karel Klostermann. Stachy bývaly stře-

diskem jedné z rychet Královského hvozdu.
Až někdy zavítáte na Stachy, nezapo-

meňte tato místa navštívit. Věřím, že bude-
te okouzleni nejen samotnou obcí, přírodou 
kolem, ale i mnohými památkami zanecha-
nými po předcích. Milli Hojdekrová
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Stalo seJubilejní rok

Tentokrát se ohlédneme do 90. let 
20. století vzpomínkou na významnou 
osobnost ze Strunkovic nad Blanicí.

„Čeho si u lidí nejvíce vážím? Cha-
rakteru. Opravdovosti. Největším 
titulem je pro mě „dobrý člověk“.“
 (Theodor Pártl)

Rok 1989 velmi zasáhl do ži-
votů řady obyvatel. Významně 
ovlivnil i  tak již vrchovatě naplně-
ný život Theodora pártla (uči-
telství, vedení Pěveckého sboru 
jihočeských učitelek). Jako svo-
bodný občan začal hned počátkem  
90. let při zaměstnání soukromě hospodařit na pozemcích po rodičích včetně získání opráv-
nění k řízení traktoru. Zapojil se do vedení obce, kde byl zvolen místostarostou. Přijal místo 
hlavního varhaníka v kostele sv. Dominika a založil při něm Chrámový pěvecký sbor a or-
chestr sv. Dominika. Na památku svých rodičů obnovil místní T. J. Sokol, kde zastával deset 
let funkci starosty a v r. 2008 uspořádal velkolepé oslavy 100. výročí jeho založení. V r. 1993 
(rok před důchodem) přijal žádost vyučovat na nově otevřeném Biskupském gymnáziu  

J. N. Neumanna v  Českých Budějovi-
cích, kde nakonec působil až do svých 
80 let. V  rodných Strunkovicích mu 
bylo v  r. 1998 uděleno čestné občan-
ství.

Na dotaz v  rozhovoru ke svým 
osmdesátinám s  doc.  Jiřím Fuchsem, 
jak si udržuje svoji vitalitu, odpověděl: 
„Stálou aktivitou, pane docente, zájmem 
o  vše dobré a  ochotou pomáhat, kde je 
třeba a kde mi ještě síly stačí. Posiluje mě 
víra, hudba, poezie, zájem o přírodu, zvl. 
zpívající pstruhové řeky … a raduji se ze 
všech hezkých maličkostí kolem sebe. Svůj 
život beru jako službu něčemu nadosobní-
mu, něčemu, co nás převyšuje, např. dob-
ro, krása … a to vše tuším spojené v pojmu 
Bůh.“

JP


