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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Víra v Boha
Rozum říká: On musí být.
Srdce říká: On musí žít.
Zkušenost říká: On mě má rád.
Bible říká: On je Stvořitel, Otec a Pán.

 + + + + + + + + + 

Bože, ty máš spočítány nejen naše vlasy, 
ale i naše dny.
„Nauč nás počítat naše dny,
ať dojdeme k moudrosti srdce.“

 + + + + + + + + + 

Křesťané milují, ale nemilují všechno.

 + + + + + + + + + 

Láska – to jsou také vzpomínky, slzy a vrásky.
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minulý týden mi volal jeden 
stařík. Kategorie 80 plus. Tedy 
očkovací věková skupina. Přišla 
mu na telefon poté, co se nechal 
registrovat synem na očkování, 
nějaká tři čísla, jakási PIN. A ne-

věděl, co s tím má dělat. Chtěl jsem mu vysvětlit, že 
nevolá úplně na to nejpovolanější číslo, ale nevnímal 
mě, nenechal se přerušit v řeči, dokud mi je nenadik-
toval. A pak mi vyprávěl, že mu zemřela žena a že má 
jen trápení. Uložil jsem si jeho telefon a slíbil, že vše 
zajistím a zavolám mu zpátky.

Večer se mi to pořád vracelo před oči, až sem ne-
mohl spát. Covid je nepříjemná záležitost. Drahá, 
nebezpečná. Likviduje ekonomiku i lidské životy. Ale 
vakcína je tu, očkování začalo, světlo na konci tunelu 
problikává.

Jenže ne vše zmizí spolu s virem. I kdyby pak už 
nebyl jediný nemocný a ve špitálech se kousali nudou, 
zůstane tu pořádná spoušť. Bankrotující živnosti, za-
dlužený stát, rodinné rozpočty v hlubokém mínusu. 
I  na to se chystá lék v  podobě různých podpůrných 
programů, něco málo zachrání, ne moc, ale nějaká na-
děje a pocit, že se přeci jen něco děje, mnohdy pomůže 
víc než samotné peníze.

A pak jsou tu zdevastované duše lidí. Zpřetrhané 
sociální vazby, kontakty s kamarády. Minimální mož-
nost se seznámit, zamilovat. Bortí se vztahy učitelů 
a  žáků, mezi generacemi vyrostl bezpečnostní plot. 
A  na to žádný podpůrný či regenerační fond není.  
A jestliže ostatní zasažené oblasti polykají stovky mi-
liard korun, tady je třeba jen otevřít svá srdce a hledat 
k sobě cestu.

Trochu mi to připomíná situaci, kdy se první křes-
ťané  již nehodlali zabývat pozemskými záležitostmi, 
protože soudný den je tu cobydup. I  my čekáme na 
očkování, které nás za okamžik spasí, a zapomínáme 
obdělávat pole vztahů, přátelství a lásky. Jenže znáte 
to, roky plynou a to Boží království ne a ne přijít. Tak-
že do práce, braši, nebo budeme očkovat těla bez duší.

 Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor
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ne  7. 2. 5. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne

Po  8. 2. Pondělí 5. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jero-
nýma Emilianiho. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, 
panny. L. b.: bílá

St 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny. L. b.: bílá
Čt 11. 2. Čtvrtek 5. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka Panny 

Marie Lurdské. Světový den nemocných. L. b.: bílá
ne 14. 2. 6. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne
st 17. 2. Popeleční středa. Den přísného postu a újmy. Mše: po homilii svěcení pope-

la a udělování popelce, preface 3. nebo 4. postní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Druhý díl breviáře, žaltář 4. týdne

ne 21. 2. 1. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Žaltář 1. týdne

Po 22. 2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra. Mše: Gloria, preface1. o apoštolech. L. b.: bílá
ne 28. 2. 2. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 

lidem. L. b.: fialová. Žaltář 2. týdne
ne  7. 3. 3. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní (čte-li se evangelium 

o samařské ženě, má tato mše vlastní prefaci), na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Žaltář 3. týdne

jeroným emiliani
Narodil se r. 1486 ve šlechtické rodině v Benátkách. Oblíbil si vojenskou dráhu a proti 

vůli rodičů vstoupil již v 15 letech do armády. Byl cholerické povahy, energický a podnikavý. 
Dal se také svést k rozkošnickému nevázanému životu, který byl u vojska běžný. Stal se 
důstojníkem a nakonec hlavním velitelem. Bylo mu kolem 24 let, když šel jako marnotratný 
syn do sebe. Očekávaje ve vězení smrt, prosil o pomoc Boží Matku, uctívanou jako útočiště 
hříšníků a pln lítosti také prosil: „Nejsladší Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem!“ 
Pak došlo k zázraku. V noci k němu prý přistoupila zahalená postava ženy, zbavila ho okovů, 
dala mu klíče a zmizela. Jeroným se dostal ven a namířil si to do Trevisa, kde okovy položil 
na oltář P. Marie, kterou vzýval.

Celou událostí byl úplně změněn. Dalo by se říci, že v tmavém žaláři prožil exercicie, 
které ho úplně změnily a po osvobození postem a kajícností je dotáhl do konce. Jako vězeň 
nereptal, ale modlil se, protože přijal Boží milost.

Jeroným po dokončení zmíněných exercicií, v nichž obnovil víru a naučil se modlit, ještě 
v nejistotě přijal místo purkmistra, ale začal také uvažovat o službě chudým a potřebným. 
Kvůli ní se později místa zřekl. Začínal péčí o děti jednoho bratra, který předčasně zemřel, 
a pak i o děti druhého a jeho dům v Benátkách se stal útulkem chudých. Staral se o sirotky, 
kterým poskytoval také náboženskou výchovu i výuku řemesel.

Z liturgického kalendáře
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Svou lásku obdivu-
hodně prokazoval zejmé-
na za hladomoru v letech 
1528-9, kdy sbíral sirot-
ky po ulicích a  sloužil 
nemocným. Sám se také 
nakazil morem, ale v dů-
věře v  Boží pomoc se 
uzdravil.

Podporován přáte-
li a  na pozvání někte-
rých biskupů uskutečnil 
okružní „cestu dobro-
činnosti“ po kraji benát-
ském a  Lombardii. Při-
tom zakládal sirotčince 
i  domovy pro mravně 
narušená děvčata. Ne-
obešlo se to bez dalších 
spolupracovníků, zejmé-
na z  řad kněží, a  z  nich 
vytvořil „Společnost slu-
žebníků chudých“, řád 
Somasků. Ten později 
potvrdil papež Pavel III. 
jako Somaskou kongre-
gaci řeholních kleriků. 
Jeroným zatím neúnavně pracoval a pomáhal, kde bylo zapotřebí. Při další morové ráně, 
tentokrát v Somasce u Bergama, se při službě druhým znovu nakazil a zemřel.

Za svatého jej vyhlásil v roce 1767 papež Klement XIII. Papežem Piem XI. byl pak v roce 
1928 vyhlášen za patrona sirotků a opuštěné mládeže. 

Podle webu catholica.cz

Časopis Jan Prachatický rovněž na: 
http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku jan Prachatický
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Slovo vikáře

Kámen a bolest
Nadpis svého článku jsem si vypůjčil z názvu poměrně známého 
historického románu českého spisovatele Karla Schulze (1899 – 

1943), ve kterém autor popisuje život a dílo světoznámého ital-
ského renesančního umělce Michelangela Buonarrotiho (1475 
– 1564).

Román je vrcholné dílo tohoto spisovatele, které napsal až 
v posledním roce svého krátkého pozemského života a ani se už 
nedočkal pozitivních reakcí čtenářů i literární kritiky.

V  díle skvěle popisuje skutečnost, že mistr Michelangelo se 
musí každým svým dílem protrápit. Plodem jeho bolesti, trápení 

a mistrné práce jsou pak tak skvělá sochařská díla jako známé sochy 
Davida, Mojžíše a především Pieta – bolestná Panna Maria, která je umístěna ve svatope-
trské bazilice v Římě. Michelangelo byl také skvělým malířem a jeho nejznámějším dílem 
je výzdoba Sixtinské kaple ve vatikánských muzeích. 

V jeho bolesti a trápení se potvrzuje prastarý princip, že co nic nestojí, za nic nestojí. 
Z bolesti se vynořuje umělecká inspirace, jistě božského původu, která dokáže proměnit 
mrtvý kámen v nádherné umělecké dílo.

Proč o tom píšu? Mám tu knihu velmi rád a  její název se mi mimoděk vybavil, když 
jsem v několika posledních měsících mohl pozorovat vznik nového liturgického vybavení 
našeho kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Na rozdíl od Michelangelových děl, která jsou 
vysochána z mramoru, je náš oltář a další vybavení z u nás typické žuly. Není to ale lec-
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jaká žula, nýbrž ta nejkvalitnější a  svou strukturou 
nejzajímavější žula mrákotínská. A nejde vlastně ani 
o sochařské dílo, ale spíše o práci kamenickou. Přesto 
bylo úžasné pozorovat, jak za přispění moderní tech-
niky vzniká pod rukama skvělých mistrů kameníků 
a zlatníků úžasné dílo. 

Přiznám se, že jsem se jako zadavatel výroby celým 
procesem také dost protrápil. Hledání vhodného vý-
robce, a především naladění se na stejnou notu chvíli 
trvalo. Ne hned jsme si úplně rozuměli v tom, co po 
výrobci vlastně chci. Několikrát jsme zadání i koneč-
nou podobu měnili a dolaďovali, padaly pozměňovací 
nápady z obou stran. 

Musím říci, že konečné dílo je přesně podle mých 
představ a díky skvělým nápadům jednatele kamenic-
ké firmy a jeho pracovníků je to dokonce ještě lepší, 
než jsem si představoval. Pracovní návštěvy v dílnách 
v Kamenné u Třebíče byly pro mě opravdu silným zážitkem a zároveň inspirací k tomu, že 
každou práci, kterou člověk dělá, by měl konat s nadšením a profesionálním nasazením. 
Moc milé bylo, že mistr výroby, který náš oltář a spol. vyráběl, je věřící člověk, který pravi-
delně chodí na bohoslužby. Když jsem s ním domlouval vyvrtání otvoru do oltáře, v němž 
budou uloženy relikvie, zeptal se mě, zda to budou ostatky sv. Jana Nepomuka Neuman-
na, když jde o oltář do Prachatic. Velice mě tím překvapil a musel jsem uznat jeho skvělý 
přehled v církevním prostředí. Na výsledné práci je patrné, že mu nesmírně záleželo na 
tom, aby oltář, ambon a další vybavení bylo vyrobeno co nejlépe. Vždyť je to určeno k těm 
nejposvátnějším úkonům!

Nyní už je vše na svém místě v našem kostele, přepra-
veno bezpečně a bez poškození a připraveno k posvěcení 
a následné službě.

Možná trochu troufale a samozřejmě s velkou nadsáz-
kou si dovolím tvrdit, že naše nové kamenné vybavení má 
ještě větší význam než dílo Michelangelovo. Vždyť z am-
bonu bude předčítáno Slovo Boží a na oltáři bude přiná-
šena Nejsvětější oběť našeho Pána. Předsednické křeslo – 
sedes – pak symbolizuje Krista přítomného v knězi, který 
tuto oběť zpřítomňuje.

Kámen není jen bolest. Může být také určen k oslavě 
Boží a být tak velkou radostí a posilou pro každého, kdo 
se s pokorou a vírou účastní posvátné hostiny.

Osobně se už velmi těším na to, až bude oltář i ostatní 
vybavení posvěceno a bude moci, snad na staletí, sloužit 
k oslavě Boží a k posile jeho shromážděného lidu.

P. Petr
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Svátost smíření

encyklika Castī Connubiī:  
naznačená východiska

„Až dosud jsme s úctou a obdivem uvažovali o tom, co Tvůrce a Vykupitel našeho pokolení 
ustanovil o lidském manželství, a současně jsme pociťovali bolest, že lidské vášně, bludy a ne-
řesti maří a pošlapávají tak láskyplný úradek Boží dobroty. Teď je vhodné, abychom svou mysl 
s otcovskou péčí obrátili k hledání přiměřených prostředků, které by pomohly překonat zhoubné 
zlořády, jež jsme vypočetli, a které by znovu všude dopomohly manželství k náležité úctě.“ Tak 
začíná závěrečná část encykliky Castī Connubiī, ve které Pius XI. naznačuje cesty k obnově 
manželského života. 

Nejprve je třeba vrátit způsob myšlení o manželství do původní originality, pocházející 
od Boha. Znamená to podřídit se Bohu a prohloubit duchovní život manželů. Člověk se 
musí osvobodit od falešné autonomie rozumu a nechat se vést církví ve věcech víry a mra-
vů. „Cokoli se odchýlilo od původního a své přirozenosti přiměřeného stavu, může se do něj vrátit 
zpět jen tehdy, když se to zase uspořádá podle Boží myšlenky, která je pravzorem správnosti (učí 
sv. Tomáš Akvinský). Tvůrce všech věcí dobře ví, co je dobré pro zřízení jednotlivých věcí a jejich 
zachování a všechny svým rozumem a vůlí uspořádal tak, aby každá vhodně dosahovala svého 
účelu. Chce-li však lidská špatnost a nerozvážnost měnit a rozvracet řád s tak velkou prozíravostí 
uspořádaný, pak i ta nejmoudřejší a nejprospěšnější zřízení začínají škodit a přestávají prospívat, 
buď proto, že změnou ztrácejí schopnost působit dobro, nebo proto, že Bůh sám jimi chce takto 
trestat lidskou pýchu a opovážlivost. Aby se vrátil správný řád v otázce manželství, je třeba, aby 
si všichni uvědomili božskou ideu manželství a měli snahu se podle ní řídit.“ Svatý Pavel pronáší 
na adresu těch, kdo nectí Boha a neprojevují mu vděčnost, závažná slova: „Mysleli, že jsou 
mudrci, a zatím se stali blázny … Proto je Bůh nechal klesnout do nečistoty, jak toužilo jejich 
srdce, do hanebných vášní … Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou 
samá závist, nesvár, lest, zlomyslnost. Pomlouvají, na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí 
druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní vůči rodičům, tupí, věrolomní, bezcitní, 
nemilosrdní.“ (srov. Řím 1, 22-31). 

„Protože hlavní příčinou toho, proč se hřeší proti svatým zákonům manželským, je mocná 
nezkrocená žádostivost, a protože člověk nedovede držet na uzdě své vášně, není-li nejprve sám 
poddán Bohu, je jeho prvním úkolem Bohu se podřídit. Kdo o to usiluje, s radostí zjistí, že s pomocí 
milosti Boží se stává pánem nad žádostivostí a hnutími svého nitra; kdo se však Bohu vzpírá, 
s bolestí zakusí, jak těžký boj proti němu povedou jeho vášně … Je nutné, aby křesťanské manžele 
zcela pronikla vroucí a upřímná oddanost Bohu, která by prostoupila celý jejich život. Ať vytrvale 
prosí o jeho pomoc, přijímají svátosti a stále v sobě pěstují a zachovávají si zbožné a ve všem od-
dané smýšlení o Bohu. Jsou na velkém omylu, kdo nechávají stranou tyto nadpřirozené prostředky 
a spoléhají se jen na přirozené.“

Papež pak povzbuzuje k  důkladné přípravě na manželství, kterou je třeba konat jak 
vzdáleně, tak bezprostředně, a pobízí k rozumnému a odpovědnému výběru manželského 
partnera: „Aby se uskutečnila všeobecná a trvalá obnova manželství, bude velmi důležité, aby 
byli věřící o manželství řádně poučeni. Pevný základ šťastného manželství se klade hned v dětství 
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a mládí výchovou hocha či dívky. Je odůvodněná 
obava, že ti, kdo před manželstvím ve všem hle-
dali jen sebe a své zájmy a hověli svým choutkám 
a  vášním, budou stejní i  v  manželství; budou 
sklízet co rozsévali: zármutek, žalost, vzájem-
né opovržení, hádky, třenice, znechucení, odpor 
proti společnému životu a že se sami brzy shle-
dají se svými nezkrocenými vášněmi. Ať tedy 
snoubenci přistupují ke sňatku se správným 
smýšlením, aby si mohli přiměřeně pomáhat 
při snášení životních obtíží, aby se podporovali 
v péči o věčnou spásu a při sebevýchově ve vnitř-
ního člověka věku Kristovy plnosti. 

K blízké přípravě na dobré manželství patří pečlivá volba manžela nebo manželky; na této vol-
bě zvlášť závisí, zda bude manželství šťastné či ne; manžel může být manželovi buď velkou oporou 
v úsilí vést v manželství život opravdu křesťanský, nebo velkým nebezpečím a překážkou. Aby pak 
manželé nemuseli celý život hořce pykat za svou nerozvážnost, ať zrale uváží, jakou osobu si zvolí. 
Při tomto rozvažování ať mají na zřeteli především Boha a pravé náboženství Kristovo, blaho své 
vlastní i druhého manžela, budoucího potomstva a celé lidské společnosti, které ze sňatku pramení 
jako ze svého zřídla. Ať se vroucně modlí za Boží pomoc, aby volili podle křesťanské moudrosti, 
a ne pod návalem slepé a nezkrocené vášně, ani z touhy po majetku nebo z jiné méně ušlechtilé 
pohnutky, nýbrž z opravdové a správné lásky a z upřímné náklonnosti k budoucímu manželu. Ať 
se neopomenou při volbě manžela moudře poradit s rodiči a ať jejich radu neberou na lehkou váhu, 
aby se – protože rodiče mají zralejší znalost světa a zkušenost – uchránili nebezpečného chybného 
kroku a aby při vstupu do manželství dosáhli v hojnější míře požehnání čtvrtého Božího přikázání: 
,Cti otce svého i matku svou, aby se ti dobře vedlo a abys dlouho byl živ na zemi.‘ “

„Avšak ani nejlepší poučování Církve samo nestačí, aby zase došlo k obrodě manželství po-
dle zákona Božího. Je třeba, aby k tomu z jejich strany přistoupila neochvějná vůle Boží zákon 
zachovávat: ve všem, co se týká manželství, plnit Boží přikázání; vždycky si navzájem z lásky 
poskytovat pomoc; zachovávat čistotu a věrnost; nikdy se neprovinit proti pevnosti svazku; užívat 
manželských práv jen s mírou, zvlášť z počátku soužití, aby oba, kdyby snad později poměry po 
nich žádaly zdrženlivost, dovedli ji zachovat, protože se naučili ovládat již dříve.

Ať mají stále na paměti, že pro úkoly a důstojnost svého stavu byli posvěceni a posíleni zvlášt-
ní svátostí, jejíž účinná síla stále trvá, i když nevtiskuje nezrušitelné znamení. Tak to učí svatý 
kardinál Robert Bellarmin: ,Se svátostí manželství je to jako s eucharistií: ta je svátostí nejen 
v okamžiku proměňování, ale i když přítomnost Páně trvá. Podobně je manželství svátostí nejen 
když se uzavírá, ale po celou dobu trvání; pokud jsou manželé živi, je jejich soužití vždy svátostí 
Krista a Církve.‘ “

V závěru papež připomíná potřebu dobrého hospodářského zabezpečení rodiny, na kte-
ré mají předem myslet jak sami manželé, tak celá společnost, a zdůrazňuje roli státu ve 
vytváření vhodného prostředí pro rozvoj duchovních hodnot manželství. Encyklika pak 
končí – jak je to obvyklé – modlitbou a papežským požehnáním. 

P. Pavel Liška
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Zamyšlení

K světovému dni zasvěceného života
 Druhého února se slaví v církvi svátek Uvedení Páně do chrámu. Papež Jan Pavel II. jej 

ustanovil jako Světový den zasvěceného života.
Je tradicí, že o  tomto svátku biskup slaví liturgií se zasvěcenými muži a ženami své 

diecéze. Letos toto společné setkání v důsledku pandemie asi nebude možné. Bohu zasvě-
cení lidé jej jistě i tak prožijí osobně a jiným způsobem.

Katechismus katolické církve učí, že Bohu zasvěcený stav představuje způsob „zvláštního za-
svěcení“, které má svůj kořen ve křtu a je úplným odevzdáním se Bohu. Věřící v Krista si v zasvě-
ceném životě pod vlivem Ducha svatého umiňují následovat Krista „více zblízka“, oddat se Bohu, 
kterého nade vše milují, a tím, že usilují o dokonalost lásky ve službě Božímu království, stát se 
v církvi znamením a hlasateli slávy budoucího světa.

(Katechismus katolické církve 916)
I zasvěcení lidé nesou své křehkosti a slabosti, se kterými se musí každý den vyrovnávat. 

Bohu zasvěcení lidé se rozhodují a stvrzují sliby, jako trvalým životním závazkem, zacho-
vávat vedle křestních slibů a života podle evangelia i evangelijní rady, které žil Ježíš. On žil 
panickým životem v chudobě a poslušnosti Otci. 

Zasvěcený život v církvi se prožívá v různých formách. Dovolím si některé uvést. Ře-
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holníci a řeholnice se zasvěcují Bohu řeholní-
mi sliby čistoty, chudoby a poslušnosti a toto 
zasvěcení prožívají v  řeholním společenství, 
v  klášterech. Ty jsou kontemplativní anebo 
činné. Pro řeholní život je charakteristické, že 
řeholníci nebo řeholnice žijí tedy komunitním 
životem a také jsou vázáni a Bohem obdaro-
váni určitým posláním, charismatem. Členové 
řeholních společenství zpravidla nosí řeholní 
oděv, který je veřejným znamením jejich za-
svěcení. Bohu zasvěcení lidé žijí dále v  tzv. 
sekulárních institutech, slibují žít evangelní 
rady, mají své poslání, ale nejsou vázáni žít 
společným životem a povinností nosit řeholní 
šat. Někdo může žít zasvěcení Bohu jako svo-
bodný, žijící ve světě pro Pána. Je také v církvi 
určitý stav – Bohu zasvěceného panenství.

II. vatikánský koncil a zvlášť i poslední pa-
pežové vnímají Bohu zasvěcené lidi pro církev 
jako důležité.

Povzbuzují a chválí muže a ženy, bratry a se-
stry, kteří v klášterech, ve školách, nemocnicích 
a misiích ozdobují Kristovu snoubenku vytrvalou 
a pokornou věrností svému zasvěcení a prokazují 
všem lidem nejrůznější velkodušné služby.

(Srov. Lumen gentium 46)
A papež František napsal na svém Twitteru 

2. 2. v roce 2017: „Zasvěcený život je veliký dar, 
kterým Bůh obdarovává církev a svůj lid.“

Účelem tohoto „zamyšlení“ byla malá in-
formace o  Bohu zasvěcených lidech v  církvi. 
Pokud by Vás, milí čtenáři ještě něco více 
k tomuto tématu zajímalo, napište mi, budu 
moc ráda.

Povolání k  zasvěcenému životu, tak jako 
i ke kněžství a k manželství je Boží dar. Mod-
leme se za dobré rodiny i  za nová duchovní 
povolání. 

sestra Bohuslava, SCB
bohuslava@boromejky.cz
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KřížovkaV tajence je myšlenka z listu Koloským 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A     3               2   

B                         

C                         

D                         

E                         

F                         

G                         

H                         

I     1                   

J                         

K                         

L                         

M                         

N                         

O                         
 
Vodorovně: 
A. Množství; also known as (zkr.); chyba; předložka. - B. Národní basketbalová liga; Heyerdahlův člun; čertík. - 
C. Předložka; hlas koně; německy v; mužské hlasy. - D. Chemická značka Osmia; kralovat; chemická značka 
Erbia. - E. Ruský lidový hrdina; římsky 49; česká řeka. - F. Pohár; Evropan; německy ty; anglicky muži. - G. 
Bývalá česká politická strana; část textu; doby. - H. Část týdne; domácky Eduard; francouzsky trpaslík; 
technické služby. - I. Kana; krém; zkratka původce hepatitidy A. - J. Transport z místa akce; ruský souhlas; 
snížený tón, oddělení nemocnice. - K. Kloub dolní končetiny; bolák; hlas ovce obráceně. - L. Anglicky ruda; 
růžový keř; otázka druhého pádu. - M. Začaté; požadavek k vaření; met. - N. Černé uhlí; hudební skladatel. - O. 
Iniciály herce Tőpfera; citový; název souhlásky. 
 
Svisle: 
1. Druh tranzistoru; odd. péče o děti; dodělat. - 2. Velikán; číslo; kosmetický přípravek. - 3. 3. část tajenky; 
značka Dusíku; 1. část tajenky. - 4. Zkr. souhvězdí Eridanus; město u Blatné, biblický mořeplavec; elegance. - 
5. Nápověda při písemce, nářečně Ladislav; zvučet; autonomní oblast. - 6. Rumunské město; Verdiho opera; 
římsky 1500; tepelně upravit pokrm. - 7. Biblický zemědělec -rostlinná výroba; ženské jméno; latinský pozdrav, 
římsky 7. - 8. Mužské jméno; zlodějka; televizní zkratka. - 9. Hlavní město Afganistánu; vzdělávat se; kořenová 
zelenina. - 10. Západočeské město; náčelník kozáků; plaz; loket. - 11. 2. část tajenky; povzdech. - 12. Odkud je 
Šimon z křížové cesty; volná. 
 
Nápověda: hav; nain 
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Life update

svátost manželství
Řádnou ženu kdo nalezne? Má mnohem větší cenu než perly (Př 31,10). Tato slova si mnoh-

dy připomínám a jsem vděčný za svoji manželku. Ještě více si uvědomuji pravdu tohoto 
přísloví, když vidím situaci manželství v dnešní době.

Když jsem sledoval rozhovor s herečkou Aňou Geislerovou, která ztvárnila hlavní roli 
v seriálu o Boženě Němcové, úplně mě rozhořčila její slova. Ve chvíli, kdy mluvila o své roli, 
se zcela pozastavovala nad tím, jak někteří diváci komentovali nevěru této spisovatelky. 
Přišlo jí směšné, že ačkoli žena dosáhla čehokoliv, žije „svobodně“ podle svého, tak přesto 
dostane razítko slušně řečeno nevěrnice. Slova této herečky mě namíchla, ale v ten moment 
jsem si současně uvědomil realitu dnešní společnosti. 

Dle dalších slov herečky má dnes žena spoustu možností a žije v mnohem lepší době, 
než žena 19. století – nemusí se vdávat, může si vydělávat sama, jak chce, žít svobodným 
životem. Poté naznačuje, že tímto svobodným životem má na mysli život bez závazků 
mimo manželství. Jaká byla tehdy hrozná doba, že musela být žena věrná manželovi, když 
dneska už to nemusí řešit… Strašné… Když jsem se před pár dny bavil se svým tchánem, jak 
probíhala v době komunismu rozvodová řízení u soudu a jak tehdy někteří soudci veřejně 
u soudu kárali jednoho z manželů za jeho nevěru, aby se styděl, tak si říkám, jak hrozně se 
doba v této věci změnila.

Současná masáž médií v novinách, seriálech či filmech o naprosto běžné nevěře, kdy je to 
zcela normální, a podání těchto situací v takovém úhlu pohledu, že dotyčný má přeci právo 
na to být šťastný v jakémkoliv vztahu, chovat se svobodně, tato masáž mě děsí.

Více než kdy jindy je svátost manželství a rodina zesměšňována. Žít v manželství, ve 
věrnosti jeden druhému, je podáváno jako něco zcela překonaného a zastaralého. Jedna 
televizní moderátorka to v jednom rozhovoru vyjádřila docela hezky – mnozí si myslí, že 
je jednodušší ve vztahu vyměnit, než se snažit opravit. To vyjadřuje dnešní situaci přesně, 
a možná proto lidé ani nemají potřebu uzavřít manželství. Prostě až přijde krize, tak toho 
druhého vyměním a najdu si někoho jiného, lepšího. Je to jednodušší, než vytrvat v man-
želství a pokusit se krizi řešit.

Svátost manželství je skutečně svátostí, nedotknutelným vztahem svou lidí, kteří se na-
vždy spojili v jedno. Děkuji otci Pavlu Liško-
vi, že v našem časopisu tuto svátost z mno-
ha úhlů probírá. Ve svých článcích necituje 
nějaké zastaralé dokumenty, které už dávno 
neplatí a jsou v dnešní době překonané, ale 
poklady církve, které jsou stále a jasně plat-
né. Myslím si, že v budoucnu budeme mu-
set stále více bojovat za tuto svátost – nejen 
před světem, ale také v církvi a přímo v na-
šich rodinách.

Petr Šrámek
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TKS

tříkrálová sbírka 2021
Štěstí zdraví, dlouhá léta a Boží požehnání při-

nášejí koledníci Tříkrálové sbírky každoročně do 
Vašich domovů. V roce 2021 se sbírka uskutečni-
la z důvodu pátého stupně systému PES převážně 
online. 

Do 30. dubna 2021 můžete přispět na území 
našeho vikariátu Farní charitě Prachatice nebo 
oblastní charitě vimperk do online kasičky. 

v  prachatické charitě budou podpořeny azylové domy pro maminky s  dětmi, pro 
muže a terénní program Most naděje. V kostele sv. Petra a Pavla v Prachaticích proběhlo 
v neděli 3. ledna žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Dárci mohou stále přispět pro-
střednictvím webu prachatice.charita.cz.

Děkujeme všem, u kterých bylo možné do 24. ledna také přispět do kasiček: 
obecním úřadům strunkovice nad Blanicí, nebahovy, Žernovice, v Prachaticích lé-
kárně Dr.  max, lékárně Benu v  Kauflandu, galanterii svět korálků a  Pekařství 
ZeFa na Kostelním náměstí, Farmářskému obchodu v Dolní bráně, květinářství 

lea na Zvolenské ulici i obchodu Kaprál v jánské ulici. 
vimperské charitě můžete přispět prostřednictvím 

webu vimperk.charita.cz – v menu klikněte na odkaz „Tříkrá-
lová sbírka“ a uvidíte nejen číslo účtu a správný variabilní symbol, 
ale i jednoduchou a rychlou QR platbu prostřednictvím mobilní-
ho bankovnictví. 

Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování charitní ošetřo-
vatelské služby, která zajišťuje zdravotní péči klientům v celém 
okrese díky zdravotním sestřičkám v terénu. vimperské charitě 
bylo možné přispět také do kasiček na obecních úřadech 
vacov, stachy, jaroškov, Zdíkov a Šumavské Hoštice – dě-
kujeme za ochotnou pomoc.

Koledu si můžete pustit na webu www.trikralovasbirka.cz. 
Účet Tříkrálové sbírky je společný pro celou ČR. Pokud zvolí dárce 
platbu prostřednictvím tohoto webu, nemusí zadávat variabilní 
symbol, vygeneruje se sám dle vyplněného PSČ obce. 

Hlavním účelem tříkrálové sbírky zůstává pomoc lidem 
v nouzi. věříme, že i malý příspěvek v této těžké době při-
nese mnoho dobrého nejen vám, ale i lidem, kterým sbírka 
pomáhá. Za spolupráci a pomoc děkujeme a přejeme všem 
hlavně zdraví a klidné prožití roku 2021.

Dana Marková – ředitelka charity
Lenka Hanžlová – koordinátorka koledníků
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Stalo se

vánoce ve vitějovické farnosti



16

Jubilejní rok

Mám něco napsat o letech devadesátých. Něco vyšťárat v paměti zastřené následnými třiceti 
lety života. Hodně jsem toho zapomněl, ale něco určitě ze záhybů té šedé kůry mozkové vydoluji. 
Možná to „něco“ bude to nejdůležitější, protože čas milosrdně vymazal to nepodstatné. 

Definitivně jsme se ženou vyměnili Prahu za vesnici. Prahu, kam jsme tak silně toužili 
vypadnout pro množství kultury, hospod a kamarádů. Panelákový byt za kamenný dům. 
Dům, kde nám jednu zimu zamrzla voda v záchodové míse. Dům, kde jsme se myli v dětské 
vaničce vodou ohřátou v hrnci na kamnech zn. Petry. Vzpomínám na všeobecnou euforii 
té doby. Nic nebyl problém. Potřebuješ písek na fasádu? Potřebuješ pomoct sundat střechu 
na stodole? Stačilo zajít do hospody a problém byl vyřešen. 

Taky začala svoboda cestování. Vyrazili jsme na západ, abychom se oklikou vrátili na vý-
chod. Do země, kam jak jsem přísahal, nikdy nepojedu a hovořit jazykem lidu té země taky 
nikdy nebudu. Nikdy neříkej nikdy! A tak jsem se začal pravidelně vracet do Ruska a zemí 
bývalého Sovětského svazu. Do krásnejch, vysokejch a divokejch hor. Blíž ke slunci i Bohu. 
Mezi horaly s pohledem zkaleným pšeničnou vodkou a nejistou budoucností. Byla to doba 
paštikářská. Češi cestovali po celém světě. Nemaje peněz, ale o to více cestovatelské chuti, 
brali svět útokem spolu s batohem plným konzerv a paštik. Od těch dob se mnohé změnilo. 
Chuť cestovat Čechům nadále nechybí. Stávající ekonomická situace většiny obyvatel se 
natolik zlepšila, že místo paštik v batohu vozíme dneska v kapse kreditku.

Narodila se nám Markétka. Po tom, kdy nás na podzim roku 89 náhle opustila dcera Eliš-
ka, jsme byli zase tři. Byli jsme rodina. Přibyl pes a něco koček a kárka na basu piv, o které si 
v paneláku můžeš nechat jen zdát, protože nerudovsky vzato, „kam (v tom paneláku) s ní?“.

A „devadesátky“, to byly najednou koncerty světových hvězd, které pro nás byly dopo-
sud z říše fantazie. Koncerty, na které jsme v lepším případě cestovali až do maďarské Bu-
dapešti. A najednou je to tady. U nás. V Čechách. V Praze. To byl rachot, když se na pražský 
Strahov v srpnu 1990 „valily kameny“ (Rolling Stones). 

O necelých deset let později pak sedím s pivem v ruce na mezi u benzínové pumpy ve 
Čkyni. Dole na pódiu hrají britští Slade. Za sebou tu již mají vystoupení Nazareth a i Sweet. 
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A  „Slejdi“ hrajou tady a  teď, ve 
Čkyni. To už je skoro jako by hráli 
u nás ve Strunkovicích. To je fakt 
svoboda. A  možná právě někde 
tam se zrodil ten plán vozit si tu 
kulturu k nám domů, do Strunek.

A tak jsem, v návalu všeobecné 
euforie a  inspirovanej rockovou 
pumpou ve Čkyni, začal pořádat 
kulturní setkání u  nás doma ve 
stodole. Divadelní představení, 
hudební vystoupení, výstavy ob-
razů a fotografií… Přibývalo návštěvníků, vystavujících fotografů a stížností na hluk. Coby 
čerstvý sokol jsem se rozhodl bojovat dál za šíření kulturní osvěty. Akci jsem podstatně 
zvětšil, ale takticky s ní ustoupil, nyní již pod hlavičkou zdejší tělovýchovné jednoty, do 
kulturního domu a na parket na Sokolské louce. Tak nějak se zrodilo Foto na provázku. 
Výstava desítek amatérských fotografů z celé ČR s doprovodným kulturním programem. 
To už se ale nepsala léta devadesátá.

Takže zpátky v čase. Rok 89 a následná léta devadesátá s sebou přinesly nejen svobodu, 
ale i  spoustu nových situací, se kterými si mnozí neuměli poradit. Svoboda je i  zodpo-
vědnost. Zodpovědnost za sebe, rodinu, za své zdraví i svoji práci. Zodpovědnost, kterou 
před rokem 1989 suploval komunistický režim mantinely nařízení a zákazů. Život tak byl 
ohraničen tím, co smíš a co nesmíš. Ti, pro které bylo vepřo knedlo a pivo důležitější než 
svoboda projevu a volné cestování, se cítili novou situací podvedeni. Najednou je nikdo 

nenutil chodit do zaměstnání. Nikdo se nezajímal, zda mají 
z čeho zaplatit nájem. Lidé přicházeli na to, že zrestituovaný 
majetek je fajn věc, ale musíš se o něj starat stejně jako o vlast-
ní zdraví. Že to všechno něco stojí. Práci, čas, peníze… Doba, 
kdy se z vexláka stal podnikatel, doba, kdy se řada privatizací 
rovnala krádeži za bílého dne, s sebou kromě nových příleži-
tostí pro ty chytré i vychytralé přinesla novodobé milionáře se 
zrestituovaným majetkem i první bezdomovce. Frustrované 
občany, kteří nevěděli, jak s nabytou svobodou naložit. Snílky 
i pracovité a podnikavé jedince, kterým nová doba dávala kří-
dla i možnosti seberealizace. A možná právě někdy v té době 
jsem si začal uvědomovat, že pokud chci něco ovlivnit, něco 
změnit, musím u toho být. Možná tehdy jsem začal zvažovat, 
že kromě kulturní a sportovní činnosti je na čase angažovat se 
na poli komunální politiky. Zpočátku třeba jen proto, aby tu 
bylo dětské pískoviště pro naše děti a vedle lavička pro hlída-
jící maminky, protože tam někde daleko a vysoko kroužil čáp, 
který měl naší Maky přinést bratříčka. 

Karel Matějka, Strunkovice nad Blanicí
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Obrazy

obrácení sv. Pavla
Michelangelo Merisi da Caravaggio 

Tento obraz byl namalován v roce 1601. Nachází se v bazilice Santa Maria del Popolo 
v centru Říma. Jedná se o olej na plátně o rozměrech 230 x 175 cm.

Po Ježíšově smrti pronásledování jeho věrných nepolevilo. Víme, že jedním z nejhor-
livějších pronásledovatelů byl farizej Šavel (jméno Pavel přijal až po svém obrácení). Ne-
přeháníme, řekneme-li, že hlavním protagonistou této dramatické scény je světlo, zároveň 
oslepující a odhalující. Světlo, které neznamená nic jiného než přítomnost Ježíše, zemře-
lého před několika lety. Světlo, které oddálilo svítání, protože scéna se má odehrávat ráno, 
ale okolí místa nehody halí hluboká tma. Nyní se můžeme podívat na 3 detaily plátna:

Stařec vpravo nahoře – starý muž je jediným svědkem scény, již si nedokáže nijak vysvět-
lit. Není zde totiž žádný jiný viditelný projev Krista než právě jen oslepující nebeské světlo.

Meč vlevo dole – tady představuje zbraň osudné chyby Saula, který nepřestával vyhro-
žovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit mečem. Paradoxně nakonec sám skonal mečem. 
Meč zůstane jeho atributem v  ikonografii světců, tak jako to budou např. u sv. Tomáše 
úhelnice (byl stavitelem a zednický úhelník používal) nebo u sv. Jakuba mušle (poutníci 
při svatojakubské cestě nosili mušle jako nádobu na pití).

Saul na zemi vpravo dole – Caravaggio zde ztvárnil obličej slepce. Žádná víčka, žádné 
zornice, žádná duhovka… nic! Jen ploška neutrální barvy, která svědčí o naprosté slepotě 
člověka, náhle oslněného pravdou. Ve tváři ani v gestech není ani náznak protestu. Právě 
naopak, rozpažené ruce jako by svědčily o náhlé víře napraveného pronásledovatele.

Kdo je sv. Pavel? Má dvě jména: Šavel (Saul) a Pavel. Neboli Žid (Šavel) a římský občan 
(Pavel). Narodil se ve farizejské rodině. Dokonce se modlil za příchod Mesiáše. Pavel ale 
neví, že se Ježíš narodil. Pavel neměl poznání. Ale pak v Damašku oslepl, spadl z koně 
a přichází jeho proces obrácení. 

Mnozí si myslí, že obrácení Pavla se stalo přes noc. Ale on byl přítomen u smrti Štěpána. 
Co řekl Ježíš, to řekl i Štěpán. Když Pavel zabíjel křesťany – viděl je umírat s modlitbou na 
rtech. To na něj hluboce zapůsobilo. Lidé se za Pavla modlili (semínko obrácení do jeho 
srdce). Až do dneška se radujeme z konverze sv. Pavla. 

První závěr: Vidíme, že se křesťané za Pavla modlili, aby došel ke správnému poznání. 
Můžeme meditovat, jak intenzivně se modlíme za svou rodinu, příbuzné, aby se neztratili v prů-
běhu života. 

Druhý závěr: Vzdělaného Pavla (získal vzdělání u velkého učence Gamaliela) posílá Pán 
k pohanům, kteří nemají o křesťanství páru. To je Boží logika. A Pavel to přijímá. Zde mů-
žeme meditovat, jak my přijímáme Boží plán?

Třetí závěr: Při svých evangelizačních cestách navštívil i Korint v Malé Asii. Lidé zde 
ale postupně odmítají sv. Pavla. A Duch svatý opouští nejen srdce lidí, ale i celý region. Ti 
obyvatelé nevědí, že přišli o Ducha svatého, a to je velmi nebezpečné. A co víc – v 6. století 
sem přichází islám. 
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Opět můžeme přemýšlet o tom, jak je důležité se modlit za český národ, aby měl Ducha svatého 
(zákonodárci, vláda, lékaři, zdravotní sestry, armáda, policie, učitelé apod.) Navíc my nevíme, 
v jaké podobě přijde nepřítel – Satan. Ale naše modlitby jsou nadějí českého národa. pb
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Dobré zprávy
Je dobré, zvlášť v dneš-

ní době, svědčit o  dobrotě 
a štědrosti druhých.

Ve farnosti Lhenice se 
v  srdci  markéty grillové 
a  Pavlíny Žofkové  zrodi-
la touha pomoci rodinám, 
které „tak tak vyjdou s pe-
nězi…“. Uskutečnily sbírku 
potravin, kterou odvezly do 
našeho kláštera v Prachati-
cích. Přidaly  jsme k  tomu 
i potraviny a drogerii z Po-
travinové banky a  zásilku 
dětských ponožek od paní 
Marty Vaculíkové z Krahu-
lova na Jižní Moravě.

A tak k nám přicházeli lidé, kterým tyto věci přišly vhod, zvláště v této covidové době. 
Dostalo se také na Azylový dům sv. Dominika Savia a na pracovnice odboru sociálních věcí 
– oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Prachatice, které zvlášť potravi-
nami před Vánoci udělaly radost rodinám, které mají v péči.

Děkujeme mnoha dárcům, kteří se zapojili do této pomoci druhým.
sestry boromejky

Stalo se

Od října se s dětmi 
setkávám v online výu-
ce, která přináší nejen 
možnost sdílení biblic-
ké zvěsti, ale i možnost 
nahlédnout do našich 
domovů. V adventu se 
děti pochlubily věn-
ci a  cukrovím, které 
s  maminkami tvoři-
ly. V době vánoční jsme 
se radovali pohledem 
do rodinných betlémů.     

katechetka Lenka  
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Tradiční novoroční mše v  chrobolském 
kostele, tentokrát s P. Rafalem Kacou.

nový rok u sv. vojtěcha ve lštění
Krásné zimní počasí přivítalo na nejstarším 

poutním místě našeho šumavského kraje se 
staletou tradicí věřící z řad věrných, svátečních 
i cíleně náhodných návštěvníků, kteří si 1. led-
na 2021 přijeli a přišli při novoroční bohosluž-
bě vyprosit Boží pomoc a  požehnání do roku 
počínajícího a poděkovat za dary toho uplynu-
lého. Před 300 lety tu předkové prožívali první 
vánoční svátky s prvním vlastním duchovním pastýřem po obnově právního i hmotného 
zázemí farnosti (1718, ustanoven 1720).

Náš obětavý duchovní otec P. dr. Jan Janoušek, senior našeho vikariátu, jemuž u oltáře 
asistovali členové rodiny Fürstovy, se v promluvě zamyslel nad významem času a naším 
vztahem k němu. Všechno má pod nebem svůj čas (viz Kaz 3, 1 – 8), který léčí rány i přináší 
řešení, a má se náležitě využívat. Jistotou v neklidné době byl i pan Šísl u historických var-

han a paní Hrbková v první lavici. Právě ona 
pro tyto svátky zajistila náhradní výpomoc 
v  podobě vypodobnění betlémských událos-
tí s farním kostelem v Šumavských Hošticích 
v  pozadí, které namaloval její pan strýček. 
Nechť je vám všem Pán hojným odměnitelem! 
Snad i nás ostatní bude navzdory veškeré tíži 
v  hloubi duše provázet naděje poznání, že 
není nic lepšího, než se v Pánu radovat a konat 
v životě dobro (srov. Kaz 3,12). Neboť nic nás 
nemůže odloučit od Lásky Kristovy.

Text a foto Sp.
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Stalo se

Betlémské světlo opět prozářilo nejen kostely, ale mnoho domovů a rodin...

I  v  „době  kovidové“ se v  Prachaticích konaly mše s  dětmi. Tu prosincovou navštívil  
sv. Mikuláš v doprovodu anděla, lednová byla „tříkrálová“. Hudebně je doprovodila kapela  
Elaion.  
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa

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

Kapitola vi. – Hlas poutníkův (2. část)
Ráno jsem vstal, zabalil si, nechal donativo a sešel do přízemí. Patrick se už chystal do 

práce. V tichosti jsme se nasnídali a ve dveřích rozloučili. Evelyn spala, tak jsem ji alespoň 
nechal pozdravovat. Venku byla ještě tma. Cesta byla příjemná, ale ne pro mé nohy. Od 
rána jsem chodil jak po střepech, nezbývalo mi však nic než to skousnout a rozchodit se. 
Po dvaceti minutách, když jsem opouštěl ves Montégut, už mne bolest netrápila. Jen jsem 
nesměl zastavovat. Bral jsem to zkratkou po silnici, značená cesta vedla oklikou kolem 
hotelu v kopcích, kde ale pro poutníka nic k vidění nebylo. Asfaltka se zařezávala čím dál 
tím víc do krajiny a kopírujíc řeku vedla hlubokým skalnatým údolím. V jednu chvíli kolem 
mne proběhlo, nebo se spíše prořítilo, kvičící vystrašené štěně a zmizelo za zatáčkou. Za 
necelou hodinu se silnice odpojila od údolí a začala stoupat do kopců.

Město Mas d´Azil mne uvítalo páchnoucí říčkou, ještě než bylo poledne. Jediný vstup 
do města z mé strany byl po mostě na severu, a tak jsem šel po jejím břehu dobrých dvacet 
minut. Stál jsem před otázkou, zda jít dál, nebo pro dnešek skončit a odpočinout si. Oblo-
ha byla celý den zatažená, vzduch voněl po dešti a slunce jsem od rána neviděl. Nakonec 
jsem se rozhodl zajít za pastorem a rozhodnout se tam. Stejně by bylo nezdvořilé odejít 
z města, když mne očekával. Našel jsem presbytere, což byl název pro faru, a zazvonil. Byl 
jsem z toho celý nesvůj, protože už tak špatně se komunikuje, když víte, co chcete, natož 
pak když si tím nejste jisti. Nikdo však neotvíral. Položil jsem tedy batoh na lavičku a zašel 
se podívat do vedlejšího protestantského kostela. Vypadal, jako když ho někdo vybudoval 
z tělocvičny. Železná kamna s rourou mizící ve vitrážovém okně mě opravdu rozesmála.

Sedl jsem si venku na lavičku a čekal. Z vedlejšího domu vyšla stařenka a řekla mi, že 
pastor Bordes je pryč, ale že mu zavolá na mobil a zeptá se, kde je. Poděkoval jsem jí, ale 
než došla zpět k vratům, přiřítilo se auto a z něj vyskočil čiperný padesátník. Má první 
otázka, hned po pozdravu, je, jestli dotyčný umí anglicky. Bohužel, je to také ten nejrych-
lejší způsob jak naštvat Francouze. Stejně mě ale udivilo, že pastor mi na ni neodpověděl 
a začal na mě hned mluvit francouzsky. Snažil jsem se mu vysvětlit mou situaci a byl jsem 
stále více bezradný. Pastor mi s úsměvem sypal další a další věty, kterým jsem nerozuměl, 
a já byl v koncích. Když už jsem se chystal to vzdát, uslyšel jsem pastorův hlas, jak plynnou 
angličtinou říká: „To je v pořádku, jestli chceš, můžeš tu přespat.“ Vytřeštil jsem oči a pře-
kvapeně se zeptal po druhé: „Vy umíte anglicky?“

„Umím, ale nemám tu řeč rád,“ odpověděl.
Vedle fary byl dům s malou kaplí v přízemí. V jeho prvním patře byla ubytovna přímo 

pro poutníky, několik postelí, kuchyně a koupelna. Pastor mne provedl, ukázal, kde co je, 
a pak se se mnou chtěl rozloučit s tím, že mu mám ráno nechat klíč ve schránce. Naposled 
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se mě zeptal, jestli ještě něco nepotřebuji. V tu chvíli jsem se rozhodl zvrátit jeho kontrolu 
nad situací a vrátit mu předchozí vtip s jazyky. „Já nic nepotřebuji, ale nepotřebujete něco 
vy? Nemáte pro mne nějakou práci?“ Teď na mě překvapeně zíral zase on. Bylo vidět, že 
s tím nepočítal. Chvíli přemýšlel a pak řekl:  „V jednu hodinu přijď před faru, mám za do-
mem zahradu a tam je práce víc než dost. Ale ty jsi unavený poutník, máš přece odpočívat, 
ne?“ Řekl jsem mu: „Otče, jsem dvanáct dní na cestě. Mé nohy jsou bolavé, ale mé ruce se 
celou tu dobu nudí.“ Jen se usmál a vrtíc hlavou odešel. Měl jsem z toho nezřízenou radost.

Bylo pravé poledne a na náměstí uprostřed města vrcholil trh. Nakoupil jsem zde cibuli, 
papriku, rajčata, kozí sýr a několik brambor. Když jsem odcházel z tržnice, zvedl se košíkář 
od práce a se smíchem mi něco povídal. Zastavil jsem se a zjistil, že si mě pamatuje z před-
chozích dnů. Procházel jsem totiž kolem jeho stánku v Mirepoix i Pamiers. Zasmál jsem se 
tomu také a posunky naznačil, že se tedy uvidíme v dalším městě. Uvařil jsem brambory 
a naházel k nim zeleninu na pánev. Byl to vlastně první mnou uvařený oběd ve Francii. Měl 
jsem to jen tak tak, když jsem zabouchl dveře ubytovny, na kostele odbila jedna hodina.

Pastor Bordes stál před farou a bavil se s nějakými lidmi. Jak jsem přišel blíž, tak se na 
mě všichni otočili a já poznal Michela a Michele. Vítali mě už na dálku jako staří přátelé 
a vyptávali se mě, jak jsem to přes noc zvládl. Vyspali se prý skvěle, dnes mají dohodnutý 
nocleh asi 10 kilometrů za Mas d´Azil. Michele mi řekla, že si pastor dal za úkol mě naučit 
francouzsky. Proti tomu jsem nic neměl.

Když jsme se rozloučili, pastor mne provedl skrze dům na nevelkou zahradu vzadu. Byla 
to jedním slovem džungle. Několik měsíců na ni nikdo nesáhl a podle toho také vypadala. 
Vnímal jsem ji jako výzvu a nemohl jsem se při tom pohledu ubránit úsměvu. V této situaci 
jsem byl jako ryba ve vodě. Vyučil jsem se v oboru krajinář, což je něco jako parkový zahrad-
ník. Za mého studia na vysoké škole jsem si revitalizací a údržbou zahrad často přivydě-
lával, a tak když jsem teď hleděl dopředu, už jsem tu zahradu viděl ne, jak vypadá, ale jak 
by mohla vypadat. Pastor mne nechal, ať se činím, a zmizel na faře. Pustil jsem se do díla.

Za dvě hodiny jsem se mohl rozhlédnout po vykonané práci. Nebylo to nic světoborné-
ho, trocha stříhání a hlavně pletí však změnila zahradu k nepoznání. A divil se i pastor, když 
mne přišel zastavit. Nutno podotknout, že od té doby už se mnou mluvil jen anglicky. Sedli 
jsme si nad kávou a povídali o všem možném. Zajímal se o důvody mého poutnictví, o Cestu 
a o mou vlast. Když jsme dopili, zeptal se, jestli mě může s někým seznámit.  Souhlasil jsem 
a následoval ho do přízemí fary. Ve velkém salonku sedělo u stolu několik představitelů 
městské rady, většinou starých pánů. Představil nás a já si se všemi potřásl rukou. Po ně-
kolika dotazech jsem od všech přítomných obdržel požehnání na další dny a vrátil se na 
ubytovnu. Pastor slíbil, že se večer ještě zastaví.

Po koupeli jsem si zkusil přidělat Druhou kůži na chodidla, pečlivě jsem ji nastříhal a při-
lepil. Zrovna když jsem dokončil poslední část, zazvonil zvonek od dveří. Seběhl jsem dolů 
a otevřel. Ve dveřích stál vysoký postarší muž a v ruce držel láhev vína. Vyřídil mi pozdrav 
od pastora a zeptal se, jestli mám vývrtku. Když jsem opáčil, že ne, vyndal jednu z kapsy, 
zručně víno otevřel a podal mi ho. S tím se rozloučil a zmizel. Stál jsem překvapeně ve 
dveřích. Muž, jak jsem se později dozvěděl, byl majitel místního vinohradu. Víno tedy bylo 
přímo z města. Zavřel jsem dveře, usadil se v pohodlném ušáku a natáhl si nohy. Nechtěl 
jsem to víno nechat větrat, a tak jsem si nalil skleničku. Carte Noire Fronton. Rudé víno 
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v Čechách nepiji, dávám přednost bílému. V tom okamžiku jsem však pil nejlepší červené 
ve svém životě. Bylo lehké, nebo se zprvu zdálo. Při druhé skleničce mi došlo, že rozpitou 
láhev sebou tahat nemohu a že vylévat ji by byl hřích. Zvláště když to byl dar od pastora. 
Při třetí sklence jsem si uvědomil, že se nemůžu z křesla zvednout a při čtvrté už jsem 
lehce podřimoval.

O půl deváté se mě pastor přišel znovu zeptat, jestli něco nepotřebuji. Poděkoval jsem 
za víno a on se při pohledu na prázdnou láhev rozesmál. Pozval mne ráno na faru, abych 
s ním posnídal. Pak zmizel tak rychle, jako se objevil. Lehl jsem si na postel a okamžitě 
usnul. Nepiji červené víno hlavně proto, že mě zatím po každém, co jsem pil, druhý den 
strašně bolela hlava,… ale tohle víno bylo opravdu kvalitní. Ráno jsem po něm ve své hlavě 
nenašel ani stopu. Nemohl jsem dospat, polovina dne bez chůze mi pomohla načerpat 
většinu ztracených sil. Ve čtvrt na šest jsem to už v posteli nevydržel a vstal. Uvařil jsem 
si čaj a dopsal deník. V sedm hodin jsem již zvonil na dveře fary. Zabalený a připravený na 
další část Cesty. Od města kráčel mohutný labrador. Byl starý a zjevně trpící nadváhou. Pak 
se ale šťastně a vrávoravě rozběhl k někomu, koho jsem kvůli rohu neviděl. Byl to pastor. 
Ulomil čtvrt bagety a dal ji šťastnému psovi. Pozdravil mě a řekl, že je to pekařův pes a že 
se po bagetách může utlouct. Chtěl jsem dodat – jako ostatně všichni Francouzi, ale nechal 
jsem si to pro sebe.

Pastor žil v domě sám. Tedy téměř. Měl tři kočky, každá měla svou židli u velkého stolu. 
Já jsem se pořádně seznámil jen s tou jednou. Tou, co mě kousala a škrábala, protože jsem jí 
seděl na místě. Hostitel mi popsal další trať a ukázal zkratku po silnici, abych nemusel přes 
velké kopce. Zdálo se mi to jako podvádění, ale nechal jsem si poradit. Po snídani mi řekl, 
že mě musí představit ještě jednomu obyvateli fary. Vedl mě po schodech do mezipatra, 
kde ve výklenku visel na podstavci zvon. Byl to Poutník. Pastor na něj zvonil pokaždé, když 
vyprovázel pocestné z města. Sáhl dospod a sundal hadr upevněný na srdci. Děti z nábo-
ženství mu tam prý na něj chodily pořád zvonit. Pak zatlačil na páku a zvon rozhoupal.

Jako malý kluk jsem každý den chodil natahovat hodiny na věž kostela a několikrát zažil, 
jaké to je být v blízkosti zvonu, když se rozezní. Jenže ve věži je přece jen otevřený prostor. 
Dřevěná podlaha se třásla a Poutníkův hlas zavlnil vzduchem jako lev řvoucí v kleci. V tu 
chvíli jsem věděl, jak se cítí. Poutník, který je odsouzen navěky zůstat na jednom místě, 
i když jeho srdce volá po dalekých krajích. Nespoutaný hlas ve spoutaném těle. Jeho ener-
gie se do mne vlila a já musel jít. Cítil jsem stejné volání. Rozloučil jsem se s pastorem. Byl 
jsem opravdu vděčný za to, že jsem ho potkal. Řekl mi, že si mě bude pamatovat, protože 
za ta léta, co poskytuje nocleh, mu nabídli pomoc jen dva 
poutníci. Já byl jedním z nich.

Potřásl jsem si s ním rukou a vyrazil skrze probouzející 
se město. Prošel jsem kolem cedule se směrem ke Grotte 
Mas d´Azil, obrovské jeskyni. Skrze tu jsem musel projít. 
Vzduch byl chladný, mraky se od včerejšího dne trochu 
roztrhaly a občas zasvítilo i slunce. Cítil jsem se nabuze-
ný, jen chodidla stále pekelně bolela.

Ne ale tak, aby mě odradila jít dál.
Ondřej Pulkrábek
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Na návštěvě u

martina vinše
Věk:  43 let
Stav:  ženatý, 2 děti
Povolání:  fyzioterapeut
Bydliště:  Prachatice

svědectví o víře a uzdravení

Martine, známe se už delší dobu, ale dlouho jsme se neviděli. Mohl bys nám trochu 
přiblížit sebe a svou rodinu?

Pocházím z  vesnice u  Příbrami. V  mládí jsem hodně sportoval, především jsem hrál 
hokej. Když mi zbyl čas, tak jsem jezdil na kole a lyžoval. 

Jezdil jsem nejradši na sjezdovkách. Jezdili jsme s rodiči do Krkonoš, do Orlických hor, 
na Šumavu a později i do Alp. Na běžky jsem ale také rád jezdil u nás v Brdech. Bavil mě 
pohyb, protože mi přinášel radost. Ostatně to mi zůstalo až dodnes, jen s tím rozdílem, že 
nyní nemám tolik času jako dříve. Už mám rodinu a s tím spojené povinnosti.

Jak vím, máš dva syny a jsi teď v roli pendlera. Jak to doma zvládáte v tak náročné 
situaci? 

Jedině v důvěrném vztahu s Pánem Ježíšem vše zvládáme. Kluci jsou šikovní, oba již 
chodí do školy. Vojta začal v tomto roce ministrovat. Připravoval se na svaté přijímání, které 
poprvé přijal na začátku října. Jsem moc rád, když vidím děti, jak prospívají. Chválím Pána 
za to, že jsem se mohl stát otcem. Je to důležitá a náročná role, při které se více přibližuji 
Bohu. Čerpáme se ženou sílu od Trojjediného Boha pro péči o děti i pro práci. Jinak bychom 
celou situaci těžko ustáli.

Jak to bylo s tvým rozhodováním pro tvoji profesi?
Když jsem se měl na konci základní školy rozhodovat, kam půjdu dále studovat, moje 

volba byla jasná. Chtěl jsem pomáhat lidem. Jsem sice z nevěřící rodiny, ale moji rodiče mě 
vždy vychovávali k tomu, abych nehleděl jen na sebe, ale byl laskavý k druhým. Rozhodl 
jsem se jít do zdravotnictví, konkrétně jsem vystudoval fyzioterapii přímo u nás v Příbrami.

Kde jsi všude působil?
Po škole jsem nastoupil do Vinohradské nemocnice v Praze. Poté jsem na výzvu pana 

doktora Sterna šel pracovat právě sem do Prachatic. Prachatice jsem do té doby moc neznal, 
ale hned se mi tady zalíbilo. V rámci své práce fyzioterapeuta jsem byl panem doktorem 
vysílán i do prachatického domova seniorů. Tenkrát byl ještě při klášteře sv. Karla Boro-
mejského. Hospic byl vystaven až o několik let později. V domově pro seniory se mi moc 
líbilo. Byla zde velmi příjemná atmosféra. Sestřičky se ke všem chovaly velmi hezky. Ačkoliv 
jsem byl daleko od svých nejbližších, tak jsem se tu cítil jako doma. Velmi jsem se sblížil se 
všemi boromejkami.
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Co bys nám ze svých vzpomínek na tvou prá-
ci mohl sdělit?

Moc rád především vzpomínám na jednu 
starší sestřičku, která mi velmi utkvěla v pamě-
ti. Jedná se o  sestřičku Mirijam. Tenkrát, když 
jsem ji poznal, byla už velmi stará a nemohoucí. 
V domově už byla jako klientka, ale přesto měla 
velmi živé oči, které mě přitahovaly. Rád jsem si 
s ní povídal a ona mi vyprávěla o Bohu. Říkala mi, 
jak mě má Bůh rád, jak na mě myslí. Přestože jsem 
z „kraje pod Svatou Horou“, takto blízce o Bohu 
mi do té doby nikdo neřekl. Musím říci, že i nyní, 
když o tom píši a vzpomínán na sestru Mirijam, 
tak pociťuji stále ten láskyplný pocit jako tenkrát. 
Sestřička Mirijam mi dala růženec, modlitební 
knížky a učila mě podle nich se modlit. Často jsem 
ji viděl modlit se růženec. Také mi říkala, že ona 
se modlí za mě, za moje obrácení a můj život v Boží náruči. Velmi mě to překvapovalo, jak 
je ochotná se pro mě takto obětovat, myslet na mě a modlit se. Vždyť do té doby jsme se 
vůbec neznali! Jsem rád, že sestřička Mirijam si nenechala svoji víru pro sebe.

Můžeme tedy říci, že jsi poznal sílu přímluvné modlitby této sestřičky?
Sám nyní přiznávám, že kdyby se za mě tato vřelá žena nemodlila a nepředala mi živoucí 

svědectví o Ježíši, tak nevím, jestli bych někdy vůbec uvěřil. Beru si to také jako svůj celoži-
votní úkol a snažím se předávat tento živý oheň víry dál jako štafetu. Není to ovšem vždy 
jednoduché. Již několik let nepracuji na rehabilitaci, ale jako dělník v továrně v Německu. 
Je zde samozřejmě jak bariéra jazyková, tak i prostředí továrny příliš rozmluvám o Bohu 
nenahrává. I přesto jsem se přesvědčil, že evangelizovat – předávat radostnou zvěst se dá 
prakticky všude. Vždyť to nemluvím já, ale Bůh skrze mě.

Mohl by ses s námi podělit o to, co tě nejvíce oslovilo v posledním půlroce?
Je to velmi osobní svědectví a zároveň drobné povzbuzení do nynější těžké doby. Ob-

klopeni samými negativními zprávami z médií i od svých blízkých jistě rádi uslyšíme něco 
z jiného konce. Vždyť Bůh nás nechce vidět uplakané a sklíčené, ustrašené a bojácné, ale 
plné naděje. Bůh je naděje. Bůh nás uzdravuje a povzbuzuje. On je náš Otec a my jsme 
v Kristu jeho děti. Má pro nás přichystáno tolik darů, tolik dobrého. Stvořil nás, abychom 
byli šťastní.

Já jsem ovšem již delší dobu o tuto naději přicházel. Stal se mi před 15 lety úraz. Moje 
víra mi zůstávala nadále, ale domníval jsem se, že Bůh moje již tolik let staré zranění nechce 
uzdravit. Pochyboval jsem, že Bůh pro mě chce to nejlepší. Měl jsem pocit, že moje modlitby 
a modlitby mých nejbližších za moje uzdravení Bůh stále neslyší, nebo snad nechce slyšet.

S velkou radostí v srdci vám oznamuji, že Bůh všechny naše modlitby slyší. Vždyť říká: 
„Tlučte a bude vám otevřeno.“ Mě také vyslyšel a uzdravil mě od mých 15 let trvajících 
bolestí. Na jaře tohoto roku jsem se stejně jako řada mých kolegů v práci ocitl doma. Díky 
Bohu jsem o práci zcela nepřišel, ale 3 měsíce jsem do práce nejezdil – nebyly zakázky. 
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Přibliž nám, prosím, 
více tuto zkušenost.

Měl jsem více času na 
rodinu a  také na Boha. Vy-
užíval jsem tento čas ke čte-
ní Bible a  k  modlitbám. Za 
uzdravení jsem se sice mod-
lil, ale už jsem ani nevěřil, že 
mě Bůh vůbec uzdravit chce. 
Bolesti zad a neustálé pálení 
žáhy se stupňovaly a v noci 
jsem téměř nespal. Nemoc 
a  nejistota v  práci mne tak 
zaměstnávaly, že jsem ne-
dokázal myslet na nic ji-
ného. Nemohl jsem spát, 
a tak jsem v noci poslouchal 
Český rozhlas. Při jednom 
pořadu věnovaném Bruno 
Gröningovi, který žil v prv-
ní polovině 20. století, jsem 
uvěřil, že Bůh mě opravdu 
uzdravit chce. Bruno Gröning byl obyčejný člověk, neměl ani teologické, ani lékařské vzdě-
lání, a přesto byli při jeho kázání o Boží lásce k člověku lidé uzdravováni. Díky Boží pomoci. 
Věřil v Ježíše a plně mu přenechal svůj život, aby skrze něho Ježíš pomáhal lidem. 

Když jsem to slyšel, zmocnila se mě naděje na uzdravení. V  tu chvíli jsem věděl, že 
Bůh mě uzdravit chce. Padl jsem na kolena a vyznal jsem Ježíši svoji bezmoc, všechny své 
hříchy a zároveň jsem ho požádal o odpuštění a uzdravení. V okamžiku jsem věděl (měl 
jsem jistotu), že v Bohu jsem zdravý. A uzdravení přišlo! Uvědomil jsem si, že překážkou 
k mému uzdravení jsem byl já sám, mé představy o Bohu a o  jeho působení. Stále jsem 
jenom něco požadoval, ale nebyl jsem schopen přijímat (dosahovat) toho, co mi chce Ježíš 
dát. Svazoval jsem mu ruce.

Můj letitý problém byl pryč. Doteď mám já i moje rodina z uzdravení velkou radost. 
Moje kvalita života se zásadně zlepšila. Moje předchozí omezení už nyní neplatí a já stále 
děkuji Bohu, že mě uzdravil. 

Bůh je silnější než nemoc. Je pánem a vládcem nade vším. Nad nemocí i bezmocí. Nemoc 
není od Boha. Satan je mocný, ale Bůh je všemocný. Kdo se zrodí znova, už je spasen – je 
Božím dítětem a zlo nad ním nemá žádnou moc. Bůh nás stvořil ke štěstí a lásce. Jsme 
stvořeni k životu s Bohem. 

Vážím si života. Svého i života svých bratrů a sester v Kristu. Vážím si i svého zdraví 
a zdraví ostatních. Nebojte se!

Díky za tvoje svědectví. 
Připravila Hedvika Říhová
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Zlatá stezka

nad sborníkem Zlatá stezka sv. 27/2020
Známé skutečnosti roku dvou dvacítek oddálily vy-

tištění aktuálního čísla sborníku Prachatického muzea 
až k  jeho samému sklonku. Jubilejní svazek nese vě-
nování k 85. narozeninám Paula Praxla, rodáka z Volar 
(1935), archiváře z německého Waldkirchenu, ale pře-
devším znalce historické Zlaté stezky s oporou ve výzku-
mech archivních i terénních. Nachází se tu jeho osobní 
vyznání, oslavný medailonek, ovšem také v  mnohém 
užitečná výběrová bibliografie jeho prací. Sám přispěl 
článkem o počátcích pěstování brambor na Šumavě. Re-
dakce sborníku v úvodu připomněla jeho velkorysý po-
čin: rozhodl se Prachatickému muzeu věnovat svoji bo-
hatou sbírku knih a písemných materiálů. Nelze než tiše 
smeknout. Snad i proto soubor statí otevírá zhodnocení 
nejnovějších archeologických nálezů z Volar a blízkého 
okolí při prachatické větvi Zlaté stezky, jež dokládají 
osídlení této lokality již ve druhé polovině 13. století.

Tradičně nechybí ani tematika regionálních náboženských dějin. Cyklus o varhanách 
tentokrát zavede čtenáře do farního kostela ve Čkyni. Záslužný článek líčí život i osudy 
hmotných památek na židovskou pospolitost ve Vlachově Březí, jež stále přitahují pozor-
nost potomků jejích dávných členů, rozesetých po světě. Pamětníky může zaujmout pří-
spěvek o velkých církevních slavnostech na Prachaticku v přelomových letech 1989 a 1990 
(výtah vycházel v časopise JP). Ze stejné písařské ruky jako tyto řádky pochází pojednání 
z oboru právních a správních církevních dějin, týkající se úředních tax, které schwarzen-
berská dvorská kancelář ve Vídni kolem poloviny 18. století vyměřovala duchovním za vy-
stavení dokladů, kterými patron předkládal kandidaturu uchazeče o beneficium příslušné 
církevní autoritě.

Ve sborníku se lze dočíst také o rodu Tilpů na Prachaticku, z něhož vyšli mj. malíř Ludwig 
(1839 – 1887), který nástěnnými malbami vyzdobil mj. kapli sv. Filipa Neriho (sv. Patriar-
chy) ve svahu Libína, a kněz P. Franz (1845 – 1908), osobní děkan v Záblatí. Rovněž o jisté 
mezistátní síti trestné činnosti v polovině 18. století nebo o tom, jak donucení k sňatku pod 
vidinou majetkového zajištění potomka vedlo až k nájemné vraždě ve stašské rychtě roku 
1807. Další příspěvky píší o prachatické osobnosti Zikmunda Turnovského z Turnštejna, 
o obecné škole v Horosedlech, o přejmenovávání veřejných prostranství a budov po roce 
1918 či o kruté zimě počátkem roku 1929.

Dá-li Bůh naději na pokračování, až se opět budou moci ve snesitelném režimu nastálo 
otevřít studovny archivů a knihoven, aby pod vedením Ducha mohlo vzcházet a uzrávat 
ovoce zajímavé i náročné dlouhodobé badatelské práce (napsáno v polovině ledna 2021).

Sp.
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vše jednou začíná, vše také končí …
Uběhl čas adventní, přišly Vánoce, půlnoční mše, Boží hod vánoční, sv. Štěpán, Silvestr 

a za dveřmi stál Nový rok 2021. Starý rok nepatřil mezi takové, jak jsme byli zvyklí. Nejen 
do naší země, ale do všech států zavítala mezi obyvatele zlá zákeřná nemoc, která dokázala 
ničit život, přinášet strach, obavy, dokonce i o život připravit. Nikdo jsme to nečekali a naše 
obavy jsou určitě namístě. 

Pro mnohé z nás jsou Vánoce tím nejkrásnějším obdobím v roce. Staré tradice se mísí 
s novými. Křesťané oslavují příchod Spasitele Ježíše. Vesměs všude vládne klid a mír. Lidé 
se radují.

Jen letošní vánoční svátky byly jiné. Bez setkávání, bez společných oslav. Ani do kostela 
nemohlo přijít tolik věřících, kolik by chtělo. Počet lidí byl omezen. Byly tiché, nezpívané 
mše. Zpěv byl zakázán, aby se nemoc nešířila. Covidová doba je pro všechny moc těžká. Pře-
žijí jen silní jedinci, nebo budeme zachráněni očkováním, či nám pomůže z nesnází Bůh, ke 
kterému posíláme prosby o pomoc? Je to otázka, na kterou nelze jednoznačně odpovědět. 
Na ústech máme roušky, nevidíme si do tváří. Často se ani nepoznáme.

Za dveřmi stál již připravený Nový rok 2021 v plné síle. Starý odcházel shrbený, smutný 
pod tíhou toho všeho, co se stalo. Naším přáním je, aby nový rok byl lepší, nemoc odešla 
a my jsme se zase mohli potkávat, obejmout se, podat si ruce. Všem chybí setkávání s přá-
teli i s rodinou. Ještě že máme mobilní telefony a můžeme se alespoň slyšet a představit 
si na druhé straně toho, koho máme rádi, ale nemůžeme s ním být. Ani letošní půlnoční 
mše nebyla taková, jako bývala za zvuku varhan a zpívajícího celého kostela. Bývalo to po-
hádkové. Letos na našem kůru byla za svým královským nástrojem jen varhanice Marie se 
zpěvačkou Marcelou. Dole bylo ticho. Na závěr mše, kdy se zpívá koleda Narodil se Kristus 
Pán, vše znělo jen z kůru z úst Marie a Marcely. Z plna hrdla si zazpívat nebylo možné. 
Přesto půlnoční mše byla krásná, vyzdobený kostel, rozsvícené stromečky dotvářely vá-
noční atmosféru.

Nový rok býval opředen mnoha pověrami, které měly magickou moc. Lidé měli vždy 
obavy z nového roku, co jim přinese. 

Pomocí věštby se snažili nahlédnout do budoucnosti. Od třicátých let 19. století si lidé 
začínali posílat novoroční přáníčka PF. Znamená to francouzsky Pour féliciter – pro štěstí. 
Stejné je to i v současnosti. Kéž bychom prostřednictvím přáníček měli štěstí a ve zdraví, 
klidu a míru, beze strachu jsme se dočkali lepších dnů. 

Nastal den 6. ledna – tříkrálový. Podle dávné legendy tři králové následovali hvězdu a ta 
je dovedla do Betléma k narozenému Spasiteli Ježíši. Každý rok obcházeli tři králové ves. 
Bílou křídou napsali na dveře počáteční písmena jmen králů K + M + B a rok. Ráda jsem je 
přivítala a obdarovala. Od roku 2000 byla zavedena takzvaná Tříkrálová sbírka, která slouží 
jako pomoc pro ty, kteří strádají. Letos jsme tři krále čekali marně.

6. ledna tedy Vánoce končí, odstrojí se stromeček, do krabic se uloží vánoční výzdoba. 
Pro naše předky od 6. ledna bylo období masopustu. Na vsích se konaly zabijačky, různé 
zábavy, prostě hodovalo se. Období masopustu končilo Popeleční středou, která je 40 dní 

Vzpomínka
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před Velikonocemi. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, nemají pevné datum. Krásné 
období Vánoc, i když jiné, skončilo.

Končilo také kdysi dávno i u nás hájovně. Stromeček byl stále pěkný, zelený, a tak jsme 
jej nechávali, dokud nezačal opadávat, a to bylo právě až o Velikonocích. Z vršku stromečku 
děda udělal kvedlačku pro babičku do kuchyně. Betlém jsme uložili, perníkovou chaloupku 
rozebrali. Nejprve jsme my děti snědly bonbóny, kafíčka a pak došlo na lámání perníčků. 
Vždyť to byla perníková chaloupka, o které jsme pohádku znaly, a tak jsme loupaly per-
níčky. Perník byl tvrdý, skoro zuby lámal. Nevadilo nám to, namáčely jsme jej do bílé kávy 
a pak skvěle chutnal.

Sněhu bylo stále ještě hodně. Královna zima ještě panovala. Sníh tál pomaličku, i když 
sluneční paprsky do něj posílaly teplo ze všech sil. Vše mělo svůj čas. Přišlo i velké tání 
sněhové nadílky. Příroda, vše živé se začalo probouzet k novému životu. Bylo to nádherné 
tuto přeměnu pozorovat. Březina se narovnala od tíhy sněhu, začala se zelenat. I ostatní 
stromy oblékly nový zelený kabát. Tráva vytvořila zelený koberec. První rostlinka blatouch 
se objevil na břehu potůčku. Vody bylo dost. I rybníček u hájenky byl naplněn vodou. A tak 
bylo na chvilku po starostech s dovážením vody. Voda se z něj brala nejen pro domácí zví-
řata, ale i na praní. Pralo se ručně venku na hrázích ve velkých dřevěných neckách, na valše 
mýdlem s jelenem a máchalo se vodou z rybníčku. Prádlo krásně vonělo i bez aviváže. Na 
bílé prádlo přidávala babička trošku modřilky. Bylo pak bělejší s namodralým nádechem.

Ze země v této době začalo vyvěrat mnoho podzemních pramenů vody. To bylo něco pro 
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nás děti. Vysoukaly jsme rukávy, a jak nejhlouběji to šlo, jsme pramen ucpávaly. Studělo 
to, záblo do rukou, ale to nás nedokázalo odradit od této hezké hry. Voda se v díře nahro-
madila, a když jsme ruku vytáhly, stříkala vysoko nad zem. No paráda. V korunách stromů 
švitořili ptáčkové, pomalu začali připravovat nová hnízdečka. Z mladých proutků jívy mně 
dělal děda píšťalky. Cesta do školy již byla bez námahy. Pěšky bez lyží se šlapalo dobře. 

Přiblížil se 8. březen, Den žen a my školáci jsme se pod vedením naší slečny učitelky 
Zdenky Novotné začali připravovat na besídku. Každý předvedl, co uměl. Připravovali jsme 
také dárečky pro maminky. Různé vystřihovánky, hlavně srdíčka. Naše slečna učitelka byla 
ženou velice kulturní. Zajímala se o divadlo. Byla to takový nadšenec. Nás k tomu vedla 
také. Učení šlo stranou, moc jsme se neučili. Jen to nejnutnější, abychom nezapomněli. 
Byly jiné starosti, takové, co nás děti velmi zaujaly a hlavně bavily více než učení. Hráli 
jsme různá divadla, většinou pohádky. Každé dítě ve třídě, tehdy pětitřídce mělo svoji roli. 

Vzpomínám si na pohádku Dvě Maryčky o prosté dívce a o princezně. Také o pohádkové 
víle. Já byla ta lesní víla. Kostýmy nám většinou půjčovala slečna učitelka v půjčovnách, 
některé šili rodiče. Můj kostým víly byl růžový s nadýchanou sukýnkou. Les byl vytvořen 
z vánočních stromečků, které jsme po Hutích po Vánocích posbírali. Chtěla jsem být oprav-
dová krásná pohádková víla. Moji babičku tehdy napadlo, že mé dlouhé vlasy vylepší. Šla 
si udělat ondulaci k holiči panu Šťastnému do Zdíkova. Ten kromě stříhání a holení mužů 
krášlil a vytvářel účesy i ženám. Bylo domluveno, že mně vlasy také natočí. Natáčelo se 
takovým přístrojem se spoustou skřipců, do kterých šel proud. Čekali jsme na výsledek 
a výsledek hrůza. Konečky vlasů odpadávaly, ostatní délka vlasů po rozčesání byla jak na-
čepýřené ptačí hnízdo. Všichni se strnule dívali na mé dříve krásné vlasy. Nedalo se nic 
dělat než spálené vlasy ostříhat. Co teď, co bude s vílou bez dlouhých vlasů? Celou cestu ze 
Zdíkova až na hájenku jsem brečela. Babička ani nemluvila. Což potom doma, když to viděla 
mamka. Babička dostala co proto, skončilo to tím, že nikdo nemluvil a mamka také plakala. 
Moje babička dobrá duše mě opět vzala pod svoji ochranu a utěšovala mě. „Mlč, nebreč, vla-
sy narostou, i víly mají krátké vlasy, než jim narostou, ještě že se nestalo nic horšího.“ Věři-

la jsem jí a na besídku jsem se 
jako všichni ostatní moc těši-
la. Tančila jsem jak opravdová 
víla, co na tom sejde, že vla-
sy nejsou dlouhé až do pasu. 
Připadala jsem si tehdy stejně 
krásná, jako z  pohádky. Vše 
nakonec skončilo dobře. Lidé 
nám zatleskali a my jsme roz-
dali maminkám svoje vlast-
noručně vyrobené dárečky. 
Odměnou za naše vystoupení 
byla maminčina náruč, něžné 
pohlazení a obejmutí. 

Milli Hojdekrová
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Varhaníci

Poté, co jsme od r. 2014 na tomto místě postupně představovali 2 roky akolyty a pak různě do-
stupné ministranty prachatického vikariátu, začali jsme právě před 3 roky psát o další liturgické 
službě a ukazovat důležitost varhanního doprovodu v našich kostelích. 

Celkem se s námi o své prožitky dosud podělilo až nečekaných 26 varhaníků všeho věku z Pra-
chaticka a blízkého okolí, všem vřelé díky za sdílení i jejich radostnou i těžkou, často nezištnou 
službu z velkého nadšení pro hudbu i oslavovaného Pána. Někteří další pro své časové vytížení či 
jiné důvody zatím zůstali v pozadí, poděkujte jim příležitostně a povzbuďte k hraní i případnému 
sdílení na těchto stránkách.

V minulém čísle vedle jednoho z nejmladších jsme připomněli také významného všestranně 
hudbymilovného varhaníka, s nímž už rozhovor neuděláme. Můžeme jen shrnout, co víme o něm 
i jeho strunkovických předchůdcích.

varhaníci při kostele sv. Dominika ve strunkovicích nad Blanicí, jak je v kronice 
zapsal v r. 1970 podle své paměti lidovecký poslanec pan Antonín Kaňourek, přední osob-
nost strunkovického literátského bratrstva:

- první varhaník byl řídící učitel Václav Hes, zemřel r. 1878 
- Tomáš Slunéčko, učitel a vynikající hudebník, působil do r. 1906 
- po něm nastupuje řídící učitel Matěj Maruna 
- Matěj Tomášek, malíř pokojů a výborný hudebník (Slunéčkův žák), kterému za 1. svě-

tové války vypomáhal učitel Emanuel Vařečka 
- po něm se ujal varhan všestranný hudebník (ovládal hru na několik nástrojů) Jan 

Sýkora. Jemu vypomáhal František Pártl a Jaroslav Slad 
- Jaroslav Slad převzal varhanictví po odchodu Jana Sýkory, s výpomocí své dcery Ja-

rušky hrál až do své smrti v r. 1971
V dalším zápise je psáno: „V nynější době vydatně pomáhá u varhan i ve zpěvu místní 

rodák pan Theodor Pártl, profesor pedagogické školy v Prachaticích.“ 
Theodor Pártl vypomáhal u varhan ve Strunkovicích nad Blanicí i v blízkém okolí od 

svých studentských let. Hlavním regenschorim strunkovického kůru jej ustanovil až v roce 
1993 vikář Mgr. Josef Sláčík při svém příchodu 
do Netolic. Kromě varhaničení založil Th. Pártl 
v témže roce při kostele také Chrámový pěvec-
ký sbor a  orchestr svatého Dominika (kolem 
20 zpěváků a 10 instrumentalistů), se kterým 
zajišťoval zejména hudební doprovod slavnost-
ních bohoslužeb a obřadů. Byli zváni i do okol-
ních farností. Vrcholem pestrého nastudova-
ného repertoáru byla Česká mše vánoční „Hej, 
mistře“ J. J. Ryby, kterou o  Vánocích uváděl 
v letech 1999 – 2010. Činnost hlavního varha-
níka a vedoucího chrámového sboru ukončil po 
osmnácti letech 7. července 2011. JP
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Podíl mojmírovců na vzniku 
velké moravy a českého státu

V prosincovém čísle JP byl nastíněn vztah Franků k Moravě – Velké Moravě. Zde je 
nutné připomenou další a možná nejdůležitější osobnost, která měla rozhodující podíl na 
utváření základů nejenom Velké Moravy, ale zejména českého přemyslovského státu. Ne-
jedná se přitom o praotce Čecha, k němuž dospěla řada našich kronikářů s odstupem téměř 
500 let a více ve svých legendách, kdy první naše nejstarší Kosmova Kronika česká z let 
1119 – 1125 uvádí jakéhosi stařešinu nazývaného Boemus. Touto historicky doloženou 
osobností byl franský kupec Sámo (datum úmrtí 658/611). Jeho významu jsme se věnovali 
v předchozích číslech JP. Podstatné je, že dokázal spojit a vytvořit ze slovanských kmenů 
říši, kterou ubránil nejenom proti Avarům, ale získal si i respekt samotných Franků. Fre-
degarova kronika ze 7. stol. uvádí, že Sámo měl 12 manželek a poměrně bohaté potomstvo 
(přibližně 12 synů a 15 dcer). Po jeho smrti to nebylo výhodou pro nástupce trůnu, naopak 
to bylo příčinou rozpadu jeho říše. Ta ovšem nezanikla díky slovanským kmenům, které 
si byly vědomy své společné síly. Díky ní vybudovaný prostor v sousedství Franků a Avarů 
nejenom udržely, ale dále rozvíjely, jak dokládají hmotné důkazy hradišť té doby a jejich 
postupný rozvoj a přerod v navazující Velkomoravskou říši. Řada badatelů viděla i přímou 
návaznost v potomcích Sáma, kdy jeden ze synů je v pozdějších pramenech uváděn jménem 
Mojmír. To ovšem nemá řádnou oporu a jedná se o pouhou fikci kronikářů. Ve vzniku rodu 
Mojmírovců je tak jedinou jistotou, že předchůdci této dynastie navazují na Sámovu říši. To 
také dokazuje značná podoba jejího rozsahu s Velkou Moravou, jak ji uvádí řada historiků 
na základě dochovaných písemných a hmotných důkazů. Viz níže uvedené mapy. 

Mojmírovci vládli Velké Moravě a tak 
i  území Čech v  létech 833 – 906. Prvý 
známý příslušník tohoto rodu Mojmír I. 
je uváděn od r. 833 v souvislosti s mo-
ravským knížectvím, které je poprvé 
zmíněno již r. 822. Díky jeho přátelství 
s  Franky a  formálnímu akceptování je-
jich nadvlády nad moravským knížec-
tvím se Moravské knížectví dostalo pod 
misijní vliv latinských kněží z Pasovské-
ho biskupství. Dokumenty biskupství 
tak uvádějí, že r. 831 byl kníže Mojmír 
I. pokřtěn s Moravany biskupem Regin-
harem. 

Roku 833 Mojmír I. vykonal výpravu 
proti Nitranskému knížectví, kterému 
vládl kníže Pribina.

Netolicko na přelomu křesťanství

Sámova říše (wikimedia.org)
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Pribina uprchl pod ochranu Fran-
ků, kteří akceptovali spojení obou 
knížectví s ohledem na pohana Pri-
binu. Spojení moravského a nitran-
ského knížectví mělo velký význam 
pro formální jednotu moravského 
státu. Nitranské knížectví si přesto 
uchovalo zvláštní postavení, kdy do 
jeho čela byl jmenován následník 
velkomoravského knížete. 

Druhým velkomoravským kní-
žetem je uváděn Rostislav (datum 
narození neznáme), který byl synov-
cem Mojmíra I., po jehož smrti byl 
dosazen prvým východofranským 
králem Ludvíkem II. Němcem na 
velkomoravský knížecí stolec r. 846. 
Jeho ochranu měl ovšem do doby, kdy se přestal podřizovat zájmům svého ochránce ve 
střední Evropě včetně podpory opozice Ludvíka II. Němce. Uprchlíkům opozice dokonce 
poskytoval azyl. Vrcholem bylo dokonce vyhnání latinského kléru. Ludvík II. Němec se 
pokusil r. 855 potrestat Rostislava neúspěšným tažením na Moravu. Později r. 858 se Ros-
tislav spojil proti Ludvíkovi II. Němci s jeho synovcem Karlomanem, správcem Východní 
marky, čímž získal některá území v Panonii a připojil je ke svému knížectví. Roku 861 tak 
společně s Karlomanem zaútočil na blatenského knížete Pribinu, kterého sesadil a na jeho 
stolec dosadil Pribinovo syna Kocela.

Absenci pastorační činnosti církve na Velké Moravě se nejprve snaží řešit Rostislav žá-
dostí do Říma k papeži Mikuláši I. Papež 
ovšem s  ohledem na politickou situaci 
vyčkával s  odpovědí. Proto se Rostislav 
r. 862 obrátil k byzantskému císaři Mi-
chaelovi III. poselstvím s žádostí o zaslá-
ní misie. Následujícího roku 863 vyhověl 
císař posláním cyrilometodějské misie. 

V  srpnu r. 864 překročil Ludvík II. 
Němec Dunaj, napadl Velkomoravskou 
říši a přinutil Rostislava uznat své vazal-
ství vůči východofranské říši současně 
s umožněním návratu latinského kléru. 
Přitom cyrilometodějská misie pokra-
čovala nerušeně dál. Jejímu podílu na 
christianizaci Velké Moravy věnujeme 
další pokračování.

Miroslav Böhm
 

Sámova říše kolem r. 630 A.D. (urocnice.eu)

Velká Morava ( Autor: I, Helix84, CC BY 2.5,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=2476643)
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Stojí za přečtení

Cristiana Pacciniová 
Simone Troisi
smrt nemá poslední slovo

Výše uvedení autoři v knize líčí dra-
matický příběh svých přátel Chiary 
Corbellové Petrillové a  jejího manžela 
Enrica. Tato dvojice se po šestileté zná-
mosti rozhodla pro sňatek. Brzy potom 
Chiara zjistila, že čeká miminko, hol-
čičku. Vybrali jí jméno Maria Letizia. 
V průběhu těhotenství lékaři zjistili, že 
dítě je velmi poškozené a  nebude žít. 
Chiara se rozhodla toto miminko dono-
sit a Maria krátce po porodu zemřela. 

Po určité době byla Chiara opět tě-
hotná. Podstoupila různá vyšetření, 
bohužel opět se potvrdilo, že dítě je 
postižené. Narodil se David Giovanni, 
který jako Maria Letizia je po porodu 
pokřtěn a krátce nato umírá. Postižení 
obou dětí byla úplně jiná a nesouvisela 
spolu. 

Chiara opět čeká miminko a  věří 
s manželem Enricem, že potřetí se jim 
narodí zdravé dítě. V  průběhu těho-
tenství se Chiaře udělají afty na jazy-
ku. Podstupuje různá vyšetření, ale její 
stav se nelepší, spíš zhoršuje. Lékaři se 
rozhodnou pro biopsii a je zjištěna ra-
kovina. Chiara odmítá léčbu, která by poškodila nenarozené dítě. Lékaři rozhodnou těho-
tenství předčasně ukončit, ale tak, aby to nebylo rizikové pro malého synka Francesca. Po 
jeho narození Chiara podstupuje další léčbu. Bohužel nedožívá se ani prvních narozenin 
Francesca, trpí silnými bolestmi a v klidu smířená se svým osudem umírá.

K prvním narozeninám Francesca chtěla dát Chiara dárek, který mu zůstane navždy. 
Napsala mu dopis. „… Stal ses velkým darem v našem životě, protože jsi nám pomohl hledět 
dál, za naše limity. Když nám lékaři chtěli nahnat strach, tvůj tak křehký život nám dával 
sílu jít dál…“

Příběh Chiary, Enrica i jejich dětí zasáhl tisíce lidí v Itálii i jinde.
Jarka Vondrková 
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Vypravili jsme se

do račova
Protože vypravit se někam skutečně není teď dost dobře možné, vypravila jsem se s kroniká-

řem do další malé šumavské vesničky Račov. Listovala jsem v obecní kronice a vypsala z ní různé 
události, které by vás, čtenáři našeho časopisu, mohly zaujmout. Pamětní kniha obsahuje 296 
stránek ručně psaného textu. Založena byla v Račově dne 25. 10. 1922.

V úvodu sepisování událostí kronikář uvádí:
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 26. 6. 1921 byl prvním kronikářem zvolen 

řídící učitel Václav Kahovec. Prvního září byl pan učitel přeložen do Hoštic, a tak kroniku 
převzal učitel Jakub Zajíček. Na své první učitelské místo v roce 1893 rád vzpomínal. Nad-
řízeným byl řídící učitel František Moravec. Byl dobrým učitelem a znamenitým zahrad-
níkem. Tehdy byl starostou obce mlynář J. Martínek z Putkova č.p. 20. Podruhé se Jakub 
Zajíček vrátil do školy v Račově v roce 1905. Tehdy byl řídícím učitelem Adolf Mahr. Ten 
měl velké zásluhy, povznesl obec. 

Starostou byl J. Vacík, rolník ze Žírce č.p. 2, po něm František Trojan rolník z Račova 
č.p. 10. Za tohoto starosty byl v roce 1912 založen Sbor dobrovolných hasičů. Stříkačka 
a potřebná výzbroj pro hasiče byla zakoupena u firmy Smekal v Praze obcí račovskou. Dob-
rovolnou akcí byla postavena kůlna pro stříkačku a zřízen nový rybníček, odkud by se brala 
voda v případě požáru.

Národně pošumavská jednota v  obci řádně pracovala. Zakoupila divadelní jeviště za 
144,- K. V obci byla i místní knihovna mající 200 svazků knih. Byla hojně navštěvována.

V roce 1914 vypukla 1. světová válka a činnost spolků byla zastavena. Většina mužů byla 
povolána na vojnu. Obživa lidí byla skromná. Před válkou jezdili hlavně muži za výdělkem 
za hranice vlasti, nebo se lopotili na svých políčkách.

Ceny průmyslových i hospodářských výrobků byly před válkou přiměřené výdělkům. 
Je uvedeno: 9-10 vajec stálo 40 hal.,1 kg másla 2 K 40 hal., ½ l mléka 6 hal., palivové dříví 
4-6 K, kráva 80-160 K, šaty 20-80 K. Během války však ceny všeho rychle stouply. Jedna 
kráva stála 2-3 tisíce, pár volů 20-30 tisíc korun. Tím, jak začaly rychle růst ceny potravin, 
začali se objevovat lidé nepoctiví, kteří prodávali zboží za ceny lichvářské, i když rakouská 
vláda určila ceny za zboží. Tyto útrapy pro lid končily až rokem 1918, památným převra-
tem a vyhlášením Československé republiky. Prvním prezidentem se stal velký vlastenec 
a diplomat, univerzitní profesor T. G. Masaryk. 

Dne 16. 6. 1919 byly poprvé volby v obcích. Ve zdejší obci Račov se volilo na kandidátku 
strany československého venkova (dříve agrární strana) a na kandidátku strany sociálně 
demokratické, která získala většinu hlasů. Starostou obce byl zvolen Jaroslav Šimek z Ra-
čova č.p. 20. V roce 1920 drahota stoupala a hodnota peněz klesala. Například dojná kráva 
už stála 8000 K.

Ani neštěstí se nevyhnulo obci. Dne 8. 9. 1921 v 8 hodin večer vypukl ve statku Aloise 
Trojana č.p. 1 požár, který zničil celé stavení se zásobami i stroji. Také statek Josefa Polaty 
lehl popelem.
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V témže měsíci postavila obec pomník padlým vojínům ve světové válce, který byl slav-
nostně odhalen za účasti mnoha lidí místních i z širokého okolí. 

Rok 1922 přinesl velkou úrodu obilí, brambor i ovoce. Cena všeho rázem poklesla.
Dne 5. 1. 1923 byl spáchán atentát na ministra financí Dr. Rašína, úředníka, ministra 

z Německého Brodu. Celá obec tento hrůzný čin odsoudila. Od mládí byl Dr. Rašín činným 
žurnalistou a psal různé literární články. Připomenu, že se obvykle řídil heslem „Blaho re-
publiky, budiž nám nejvyšším zákonem“. Jeho vlastní životní heslo znělo „Pracovat a šetřit“. 
Dobře bude národu i státu, uchováte-li obě tyto pravdy v živé a věčné paměti. 

Život v Račově běžel dál. Ochotnický divadelní pošumavský spolek hrál divadlo, a tím 
přinášel do obce trochu kultury, obrody. Zavedeny byly nové odvody dávek. Bylo určeno, že 
kdo bude chtít pást na obecním pozemku, musí za to zaplatit. Nic nebylo zadarmo.

Dne 5. 7. 1923 místní Osvětový svaz a  Sbor dobrovolných hasičů pořádal oslavy na 
uctění památky mučedníka mistra Jana Husa. Oslavy byly velké, zúčastnil se jich učitelský 
sbor s dětmi, občané obce i okolí. Škola a hlavně její žáci vytvořili bohatý kulturní program. 
Dne 29. července sbor dobrovolných hasičů konal veřejné cvičení za přítomnosti sborů 
z okolních vesnic. Místní škola v Račově oslavila století založení.

Výnosem ministerstva vnitra v roce 1923 byla obec Račov rozdělena na dvě obce, tedy 
Račov a Putkov. Byly vypsány obecní volby. Volilo se do dvou politických stran, republikán-
ské a komunistické. Za obec byl zvolen starostou občan František Zádka, rolník z Račova 
č.p. 11. Většinu získala strana komunistická. Zvolen byl za starostu obce Jan Trojan, rolník 
z Račova z č.p. 1. 

Měsíc prosinec se tentokráte vyznamenal. Napadalo tolik sněhu, že obce byly zcela od-
říznuty od okolí. Nedalo se ničím jet, pěšky to bylo nemožné. Nepříznivé počasí trvalo 
i nadále v novém roce 1924. Sněhu bylo kolem 2 m.

Starým šumavským zvykem v obci je od nepaměti převlékání se lidí za různé maškary. 
Ty prováděly různé vylomeniny, hodovaly, popíjely a vymýšlely blbosti. U statku č.p. 2 vy-
lezly na střechu a z té skákaly dolů. Smích vystřídal nářek. Zábava skončila tragédií. Občan 
Josef Šimek, zedník z Račova č.p. 22, sjel ze střechy a nabodl se na tyč, která trčela ze sněhu. 
Ještě v noci zranění podlehl. Zanechal po sobě ženu a čtyři nezaopatřené děti. V Putkově 
i Račově onemocnělo mnoho dětí spalničkami. Žák 2. třídy J. Kraml na toto onemocnění 
zemřel. V ostatních obcích bylo jen málo případů onemocnění.

Další události v obci:
Vydaným zákonem ze dne 14. 4. 1920 byla obec Račov přejmenována na Radešov. Dle 

nařízení se musel tento název užívat. Starosta pořídil nová razítka, dělaly se nové orientač-
ní tabule. I ve farnosti Zdíkovec došlo ke změně. Byl ustanoven nový kaplan d.p. Jeroným 
Dominik Nakládal. Na uvolněné místo duchovního správce ve Zdíkovci byl ustanoven d.p. 
P. Benda, farář z Fürstenlinku (špatně čitelné).

Osadní starosta Jan Trojan onemocněl a funkci musel opustit. Nařízením ministerstva 
financí byly zrušeny 10 haléře. Státní obvodní lékař MUDr. Šťastný přesídlil do obce Vacov. 
Ve Zdíkově byl jmenován obvodním lékařem MUDr. František Hála z Č. Budějovic. Ten pak 
prováděl povinné očkování dětí 14. 7. 1925.

A co hospodáři? I když byla úroda vcelku dobrá, výnosná, přesto ceny všeho vzrostly. 
Poměry v obci nebyly dobré. Obec dala přikrýt střechu hasičské kůlny eternitem. Po ně-
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kolika parných dnech 11. 8. 1925 
přišla velká bouře s  krupobitím, 
obloha se zatáhla do černého mra-
ku. Bylo napácháno mnoho škod. 
Léto přešlo a byly tu opět Vánoce. 
Přišly silné větry, napadlo spoustu 
sněhu. Krátce po Vánocích přišla 
obleva, rozvodnily se potoky, voda 
vytékala z břehů a zatápěla pole, 
louky. Neštěstí navštívilo i  tuto 
obec. 11. ledna v  roce 1926 byla 
těžce zraněna padajícím stromem 
Kateřina Heplerová. K těm lepším 
událostem v obci patřilo dostavení domku č.p. 31 p. Václavem Kramlem.

Z neznámého důvodu historie Račova v určitých letech v kronice chybí. Znovu je obno-
ven zápis až v roce 1929. Začátkem roku byly kruté mrazy, až –40 stupňů. Po zimě přišlo 
pěkné jaro. Následovalo teplé, až příliš horké léto. Dne 4. července v ½ šesté odpoledne se 
přihnala silná bouře s krupobitím. Vichřice vyvracela stromy v zahradách a hlavně v lesích. 
Ze stromů bylo doslova serváno jehličí a  listí. Po bouřce vše vypadalo jako v zimě, holé 
stromy. Kroupy byly velké jako slepičí vejce. Úroda byla zcela zničena, kam jen oči dohléd-
ly, byla zkáza. Kroupy rozbily i několik střech. Františku Škopkovi, Janu Falářovi a Josefu 
Krýchovi byl rozebrán a zničen i krov chalup. Rokem 1929 byla kronika Račova uzavřena.

Malá šumavská obec je dnes jiná, upravená. Památník padlým obětem l. sv. války a ško-
la stojí dodnes. Račov se nachází přibližně 3 km severový-
chodně od obce Zdíkov. Je zde zaevidováno 45 adres. Ke 
konci loňského roku zde žilo 57 občanů. Někteří lidé žijí na 
rodných chalupách znovu opravených k nepoznání, jiné cha-
loupky zchátraly. Příroda, lesy kolem zvou k letním procház-
kám krajinou. Najdete zde v  době letní dovolené kvalitní 
ubytování ve zcela nových rekreačních objektech, ve kterých 
se budete zajisté cítit jako doma. Nachází se zde camp na-
zvaný Kateřinský mlýn. Život se zde nezastavil. Lidé již ne-
hospodaří ve velkém na svých políčkách, obhospodařují jen 
menší části pozemků, nebo se zabývají chovem dobytka. Je 
zde také dobře zavedena firma p. Josefa Tomáška, který zde 
žije se svou rodinou. Zabývá se výrobou a prodejem lopatek, 
hrabel na sníh, úchytů holí, smetáků a malířských válečků.

Obec je malá, ale má svou historii, kterou pečlivě zapsal 
kdysi vážený kronikář obce. Šumava je krásná v každém roč-
ním období, zrovna tak jako vesnička Račov. Stojí za to se 
v tato místa zatoulat.

Milli Hojdekrová
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Stalo seStalo se

Z prachatického svátku Sv. rodiny v kostele 
sv. Petra a Pavla s obnovou manželských slibů.

vikariátní setkání
Ve Volarech jsme po delším čase odloučení uspořádali v úterý 26. 1. 

2021 setkání kněží a spolupracovníků vikariátu s otcem biskupem Vlas-
timilem. Tradičně začalo mší sv. v kostele sv. Kateřiny. Otec biskup dojel 
se zpožděním, a tak se předsedání mše sv. ujal vikář P. Petr. Na faře pak 
pokračovalo pracovní setkání už s otcem biskupem. 

P. Karel Falář, Volary


