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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
mozaiKa lásKy

Překonat sebestřednost a prostřednost
je někdy těžší,
než překonat zemskou přitažlivost.

+ + + + + + + + + 

Zraněný člověk je neklidný,
uzdravený člověk je pokojný.
Zraněný člověk rozdává zranění,
uzdravený člověk rozdává odpuštění.

+ + + + + + + + + 

Umět být prvním i posledním.
Láska chce být u milovaného první,
pokora učí nepředbíhat, být i posledním.
Otec má jako první odrážet útočníky,
matka jako poslední má těšit poutníky.
Muž i žena má být někdy prvním
a někdy posledním.
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už je to dlouhý. Pro všechny. 
Nic, co platívalo, neplatí, všechno 
se tak nějak zamotalo, zpřeháze-
lo, poschovávalo. Prostě nám ten 
virus udělal v životě pořádný bra-
jgl, tedy binec, chaos, nepořádek. 

Chtělo by to nějak začít rovnat, jenže kde začít, zleva, 
zprava, zprostředka? Je toho tolik a  všechno pomí-
chané dohromady.

Vzpomněl jsem si na skautské tábory. Tam se kaž-
dé ráno kontroloval pořádek ve stanech. A někdy bylo 
dost těžké ho tam udržet. Kolikrát člověk vletěl do sta-
nu, popadl to či ono, to, co měl předtím v ruce, hodil 
na postel a mazal za další činností. Na úklid nebylo 
kdy. A když byl ten binec už poněkud nezvladatelný, 
přišel tak zvaný letecký den. Všechno, co bylo ve sta-
nu, letělo ven. K velké radosti a za zvědavého přihlíže-
ní ostatních. Nic nezůstalo na svém místě.

A pak onen nešťastník musel vzít pěkně jednu věc 
po druhé, složit, porovnat a dát na své místo. Spoustu 
věcí, jako klacky, papírky od sušenky či rezavé a po-
kroucené hřebíky se vyhodily, nebo předaly jinam 
k dalšímu použití. A sem tam se našlo i něco, co patřilo 
sousedům, a ti si rádi věc převzali.

Možná by nebylo od věci si teď, když se v tom cha-
osu začínáme trochu ztrácet a naděje, že se vše srov-
ná samo, nebo že nám ten binec vlastně ani nevadí 
a lze si zvyknout, vyhasla, udělali taky takový letecký 
den. V sobě, v přátelích, vztazích, v práci, v koníčcích, 
ve víře, v prioritách, v životosprávě, v povinnostech. 
Sami vidíte, co toho v tom našem pomyslném stanu je, 
a přiznejme si, pořádek tam zrovna nepanuje.

Bude tedy jistě užitečné vysypat všechno na jednu 
hromadu a pak to brát do ruky pěkně jedno po dru-
hém, porovnat, poopravit, případně předat tam, kam 
to patří. A přestože ten letecký den na první pohled 
působil jako velká pohroma a pořádná nepříjemnost, 
které se každý obával, výsledkem byl každý nadšen 
a spokojen a nějakou dobu vše fungovalo, jak mělo.

 Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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ne 14. 3.  4. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní (čte-li se evangelium 
o slepém od narození, má tato mše vlastní prefaci), na konci mše modlitba 
nad lidem. L. b.: fialová nebo růžová. Žaltář 4. týdne

Pá 19. 3.  slavnost sv. joseFa, snouBenCe Panny marie – doporučený svá-
tek. Mše: Gloria, Krédo, preface o sv. Josefu. L. b.: bílá

ne 21. 3.  5. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní (čte-li se evangelium 
o Lazarovi, má tato mše vlastní prefaci), na konci mše modlitba nad lidem.  
L. b.: fialová. Žaltář 1. týdne

čt 25. 3.  slavnost zvěstování Páně. Mše: Gloria, Krédo (při slovech Skrze Ducha 
sv. … stal se člověkem se klečí), preface vlastní. L. b.: bílá

ne 28. 3.  6. neděle postní – Květná (PaŠijová) neDěle. Mše: Žehnání ratolestí 
a  průvod, Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad lidem. L. b.: 
červená. Žaltář 2. týdne

čt 1. 4.  zelenÝ čtvrteK. Mše na památku Večeře Páně: Gloria, preface 1. o Eu-
charistii, v římském kánonu vlastní V tomto společenství..., Přijmi tedy…, Neboť 
on právě dnes… . L. b.: bílá

Pá 2. 4.  velKÝ PáteK – den přísného postu a újmy. L. b.: červená
so 3. 4.  slavnost zmrtvÝCHvstání Páně – velikonoční vigilie. Mše: žehnání 

ohně a paškálu, Exsultet, Gloria, křestní bohoslužba, preface 1. velikonoční 
(zvláště v této veliké noci), v římském kánonu vlastní V tomto společenství…, 
Přijmi tedy… . Na konec: Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja. L. b.: bílá

ne 4. 4.  slavnost zmrtvÝCHvstání Páně – v den slavnosti. Mše: Gloria, sek-
vence, Krédo, preface 1. velikonoční (zvláště nyní, o Velikonocích), v římském 
kánonu vlastní V tomto společenství…, Přijmi tedy… . Nakonec: Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja. L. b.: bílá. Dnes je možno žehnat pokrmy. 

  Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha sv. se místo Anděl 
Páně (kancionál 005) modlí Raduj se Královno nebeská. (kancionál 006)

  Po celý oktáv od neděle Zmrtvýchvstání Páně do 2. neděle velikonoční: Mše: 
Gloria, sekvence není povinná, Krédo, preface 1. velikonoční (zvláště nyní, 
o Velikonocích), v římském kánonu vlastní V tomto společenství…, Přijmi tedy… 
Nakonec: Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja. L. b.: bílá 

ne 11. 4.  2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství). Mše: Gloria, sek-
vence není povinná, Krédo, preface 1. velikonoční (zvláště nyní, o Velikono-
cích), v římském kánonu vlastní V tomto společenství…, Přijmi tedy…. Na konec: 
Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja. L. b.: bílá. Žaltář 2. týdne

Út 13. 4.  Úterý po 2. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Mar-
tina I., papeže a mučedníka. L. b.: červená

ne 18. 4.  3. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. 
Žaltář 3. týdne

St 21. 4.  Středa po 3. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. An-
selma, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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Pá 23. 4.  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka. Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: 
červená

So 24. 4.  Sobota po 3. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Jiří, 
mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Fidela ze Sigmaringy, 
kněze a mučedníka. L. b.: červená

ne 25. 4.  4. neděle velikonoční. Den modliteb za duchovní povolání. Mše: Gloria, 
Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. Žaltář 4. týdne

St 28. 4.  Středa po 4. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Petra 
Chanela, kněze a  mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. 
Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze. L. b.: bílá

Čt 29. 4.  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Mše 
Gloria, preface o pannách a řeholnících. L. b.: bílá

Pá 30. 4.  Pátek po 4. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Zik-
munda, mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Pia V., pape-
že. L. b.: bílá

So 1. 5.  Sobota po 4. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Jo-
sefa Dělníka. Mše: Evangelium vlastní, preface o sv. Josefu. L. b.: bílá

ne 2. 5.  5. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. 
Žaltář 1. týdne

rok sv. josefa
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě od-

vážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež 
František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským 
srdcem“, zveřejněném u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého 
Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum 
Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Marii-
nu snoubenci blahoslavený papež Pius IX. A papež František 
počínaje 8. prosincem 2020 vyhlašuje zvláštní rok věnovaný 
Ježíšovu pěstounovi.

Uprostřed současné celosvětové krize můžeme zakoušet, že 
naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou 
obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stránkách no-
vin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show. 
…. Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a  dává naději, 
snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost, píše 
papež. Právě tak, jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, 
„diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, 
pomocníka a průvodce těžkými časy“. Sv. Josef nám připomí-
ná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé 
linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy. Sv. Josef 
vyjádřil své otcovství konkrétně, když učinil ze života službu, 
obětoval ho mysteriu vtělení …. cele odevzdal sebe, svůj život 
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a svoji práci, přetvořil svoje lidské povo-
lání k  rodinné lásce v  nadlidskou oběť 
sebe, svého srdce a  všech schopností, 
v lásku danou do služeb Mesiáše. Právě 
kvůli této jeho roli v dějinách spásy je sv. 
Josef otcem, jehož křesťanský lid vždy 
velmi miloval.

V poznámce č. 10 apoštolského listu 
„Patris corde“ prozrazuje papež František 
také jeden detail o své osobní blízkosti ke 
sv. Josefu. Již více než 40 let denně cituje 
modlitbu převzatou z modlitební knížky 
ženské kongregace Ježíše a Marie, vyda-
né v  19. století. Jak dodává, vyjadřuje 
úctu a důvěru, ale také určitou provokaci: 
„Ať mi neříkají, že jsem Tě vzýval nadar-
mo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš 
všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak 
velká jako Tvoje moc.“

Apoštolský list „Padris Corde“ dopro-
vází dekret Apoštolské penitenciárie, 

který ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“, vyhlášený papežem, a stanovuje podmínky pro 
získání odpustků. Učitelský úřad církve nepřestává u sv. Josefa jako v nějakém pokladu – 
bohaté zásobě – s radostí nacházet staré i nové vznešené věci, jako hospodář, který ze své 
bohaté zásoby vynáší věci nové i staré (Mt 13, 52).

Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků 
po celý Rok sv. Josefa.

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí 
Eucharistie a modlitba na úmysl sv. otce) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od ja-
kéhokoli hříchu a budou se účastnit Roku sv. Josefa. 
•	 Těm,	kdo	budou	alespoň	půl	hodiny	meditovat	o modlitbě	Páně,	nebo	alespoň	jeden	den	

budou v ústraní meditovat o sv. Josefu. 
•	 Těm,	kdo	podle	příkladu	sv.	Josefa	vykonají	tělesný	nebo	duchovní	skutek	milosrden-

ství. 
•	 Těm,	kdo	se	v rodinách	nebo	jako	snoubenci	pomodlí	růženec.	
•	 Těm,	kdo	každý	den	svěří	své	snažení	pod	ochranu	sv.	Josefa,	nebo	budou	jeho	přímluvu	

vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo hledá práci, byl schopen ji nalézt a aby práce byla 
důstojnější. 

•	 Těm,	kdo	se	pomodlí	litanie	k sv.	Josefu,	nebo	jinou	zvláštní	modlitbu	ke	sv.	Josefu,	a to	
za pronásledovanou církev a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem 
pronásledování.

Podle webu vaticannews a webu církev.cz
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Svědectví radosti

Popeleční středa
Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je pří-

pravou na oslavu Velikonoc. Co vlastně Popelec znamená? Jsi a budeš prach. Věřícím se udě-
luje znamení kříže popelem tzv. popelec s formulí „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“.

Také v našich farnostech byl popelec udělován. Popel jsme letos u nás ve farnosti Zdíkov 
získávali	rukodělnou	prací.	Eliška	přinesla	posvěcené	kočičky	z  loňské	květnové	neděle,	
můj manžel Josef kočičky na dvorku spaloval a já jsem přes sítko přesívala na jemný popel.

Marie jej pak předala v kostele P. Vavřincovi Skýpalovi, který před mší svatou Popelec 
uděloval. Jen já jsem udělování nestihla. Chtěla jsem udělat pár fotek z kůru. Marie ale 
zařídila, aby mně byl popelec přece jenom udělen. Bylo to hezké, stála jsem sama uprostřed 
přátel z farností, kteří přihlíželi. P. Skýpala mně jej rád udělil dodatečně. Myslím si, že pro 
věřící je důležité, aby se jim dostalo názorného smysluplného znamení, které připomene je-
jich přirozenou pomíjivost, jež se jednou promění v prach. Toto znamení vyzývá, abychom 
vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování.

Milli Hojdekrová



8

Slovo vikáře

500 let
Půl tisíciletí je z lidského pohledu velice dlouhá a vlastně i těžko 
představitelná doba. Také jen velice málo lidských děl má trvanli-

vost mnoha staletí. Mezi takové dlouhověké výjimky patří kos-
telní zvony. Pokud se s nimi citlivě zachází a do jejich existence 
nezasáhnou války a s nimi rekvírování, mohou sloužit opravdu 
velmi dlouho.

K napsání této úvahy mě inspirovalo jedno významné jubi-
leum. Dva historické zvony na věži kostela sv. Jakuba v Pracha-

ticích totiž právě letos slaví 500 let své existence. Zvony Jakub 
a Salve byly odlity v roce 1521 péčí pražského zvonaře mistra Barto-

loměje. Prožily a přežily ve věži našeho kostela opravdu mnohé. Třiceti-
letou válku, požár kostela, mnohé přestavby a opravy včetně té naší aktuální a na rozdíl od 
mnohých jiných zvonů i válečné rekvírování za první i za druhé světové války.

Technické vybavení obou zvonů prošlo v 90. letech dvacátého století revizí a výměnou 
opotřebovaných částí. U zvonu Salve 
se však tato oprava příliš nepovedla 
a  1. 8. 2007 došlo k  prasknutí oce-
lového srdce starého jen několik let. 
Podle názoru odborníků bylo uková-
no z příliš tvrdého železa. Od té doby 
až dodnes zvon není v provozu.

Myslím, že právě letos je ten nej-
lepší rok na to, aby bylo pro náš zvon 
uděláno srdce nové a  on nám mohl 
zaznít v  harmonii s  dalšími dvěma 
zvony na kostelní věži. Před několika 
dny se byl na zvon podívat pan zvonař 
Michal Votruba, který bude opravu 
provádět. Domluvili jsme se, že kro-
mě samotného srdce bude u  zvonu 
Salve vyměněn i  závěs zvonu, který 
je vyroben z ocelové traverzy, a bude 
nahrazen závěsem dubovým opatře-
ným novými ložisky. Bude také vymě-
něn motorový pohon zvonu. Původní 
řetězový pohon bude nahrazen line-
árním motorem, který nemá žádné 
převody a  zvon tak při houpání bez 
jakýchkoli rázů vlastně „plave“ v elek-Zvon Salve
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tromagnetickém poli. Tento pohon je tak ke 
zvonu logicky mnohem šetrnější a citlivostí se 
téměř vyrovná ručnímu zvonění.

Na věži kostela máme ještě zvon Jan Neu-
mann, který byl odlit a  posvěcen v  roce 2010 
a od té doby nás třikrát denně zve svým vyzvá-
něním k modlitbě. Při výrobě tohoto zvonu se 
počítalo s tím, že má vytvářet tónovou harmonii 
s dvojicí starých zvonů. Protože však zvon Salve 
přestal sloužit o tři roky dříve, zmíněnou har-
monii zatím nikdo nemohl slyšet. Doufám, že se 
nám letos zprovoznění zvonu Salve podaří a že 
si budeme moci konečně vyslechnout a vychut-
nat souzvuk všech tří zvonů. Od pana zvonaře 
mám předběžně přislíbenou přednášku o zvo-
nech a zvonařství. Bylo by krásné, kdyby se 
nám ji podařilo naplánovat tak, aby bezpro-
středně předcházela prvnímu společnému 
vyzvánění.

Při vý-
znamném le-
tošním výročí 
500 let našich 
zvonů se nám 
v  prachatic-
kém farním 
okruhu jeden zvon také „narodil“. Nese jméno našeho 
prachatického světce sv. Jana Nepomuka Neumanna 
a byl odlit pro kostel sv. Bartoloměje na Ktiši. Dnem jeho 
narození je 23. leden letošního roku, kdy byl odlit v dílně 
zvonaře Votruby v  Myslkovicích. O  několik dní později 
byl	 vyňat	 z  lůna	 odlévací	 jámy	 a  spatřil	 světlo	 našeho	
světa. Na přiložené fotce je jen nahrubo očištěný a při-
pomíná ještě neumytého novorozence krátce po porodu. 
Jeho porodní hmotnost je 310 kg. Pokud Bůh dá a koro-
navir a vláda dovolí, bude nový zvon posvěcen a do věže 
kostela zavěšen v neděli 11. července letošního roku. Při 
té příležitosti budeme také přát našemu novému zvonu, 
aby mohl na Ktiši po celá staletí nerušeně vyzvánět, zvát 
nás k  modlitbě a  oznamovat významné události života 
jednotlivců, obce i společnosti. 

 
P. PetrOdlévání zvonu pro Ktiš

Zvon vytažený z odlévací jámy
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Svátost smíření

na cestě k 2. vatikánskému koncilu
Encyklice Castī Connubiī jsme věnovali hodně prostoru. Právem. Není to zastaralý do-

kument, ale základ, na kterém stojí všechno další, co bylo v posledních devadesáti letech 
o manželství řečeno. Základ není vidět. Je ukryt v hloubce. Důležité je, že je pevný.

Někdo namítne: „Je to ideál; nedá se beze zbytku naplnit, lze k němu jen směřovat.“ 
Neříkám, že je snadné ho dosáhnout. Každý vztah má svá specifika, každý pár si do něj 
přináší pozitiva i zátěže z předchozího života. S tím se počítá. Vědomě jsem k těm čtyřem 
článkům připojil fotografie dvou lidí, o kterých vím, že podle zásad předložených v encyk-
lice žili a její ideál naplnili – mých rodičů: od svatby v Prachaticích v roce 1953 až po mou 
primici v roce 1985. Tatínek pak brzy zemřel. Podobné svědectví o svých rodičích vydávají 
i jiní kněží. Například v bouřlivé debatě na toto téma na 2. vatikánském koncilu (ještě se 
k ní dostaneme) řekl kardinál Ottaviani, jedna z největších osobností církve té doby: „Já 
jsem jedenáctý z dvanácti dětí. Můj otec byl dělník a nikdy nepochyboval o Boží prozřetel-
nosti. To by přesahovalo všechno, kdyby se mělo říci, že církev upouští od svého tradičního 
učení, jako by se až doteď mýlila!“ 

Nedávno jsme při nedělní mši svaté četli úryvek z 2. knihy Mojžíšovy: vyhlášení De-
satera Božích přikázání. Jedno z nich zní: „Zachovávej den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest 
dní budeš pracovat … ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat 
žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani 
přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě.“ V širokém výčtu členů domácnosti chybí manželka! 
Snad má ona oddřít všechno za všechny? Ne! Ve skutečnosti je zde skryta hluboká pravda. 
Stále totiž platí: „Proto muž … přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ (Gn 2,24). Když je 
řečeno „ani ty“, je v tom automaticky a nedělitelně zahrnuta i manželka.

Ale zpět k tématu: Všechny další papežské výnosy o manželství a rodině až do 2. vati-
kánského koncilu z této encykliky vycházely a její znalost předpokládaly. Byly to hlavně 
různé projevy Pia XII. ke stavovským a profesním skupinám: ke snoubencům (15.1.1941), 
k ženám (21.10.1945), k lékařům (29.9.1949), a zejména projev k účastníkům kongresu 
italské katolické unie porodních asistentek dne 29.10.1951. 

Je velmi obsáhlý, má čtyři části. V  první papež povzbuzuje účastnice k  vytrvalému 
úsilí o prohlubování odborných znalostí, růstu profesní zručnosti a lidského přístupu při 
výkonu povolání. Bez toho by byla každá snaha o uplatnění křesťanských mravních zásad 
v životě těch, pro které pracujeme, neúčinná. Budou nám naslouchat, jedině když budou 
mít důvěru, že jsme jim schopni pomoci. Osobní důvěra je důležitá pro každé povolání – 
nejen pro porodní asistentky. Je to závazek ve svědomí každého z nás. 

Ve druhé části napomíná k horlivosti při obraně hodnoty a nedotknutelnosti lidského 
života. Křesťanské přesvědčení, z kterého čerpáme sílu, nám ukládá povinnost nejen jej 
směle bránit, je-li to nutné a je-li to v naší moci, ale především podporovat, budovat a po-
silovat; to je nejušlechtilejší a nejdůležitější úkol v našem poslání. „Vlévejte do duší a srdcí 
matek a otců úctu, touhu, radost a láskyplné přijetí novorozence od jeho prvního výkřiku. Dítě 
utvořené v lůně matky je darem Boha, který je svěřuje do péče rodičů. ,Hle Hospodinovým darem 
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jsou synové, odměnou je plod lůna.‘ (Žl 126,3). S jakou 
jemností a  úžasem popisuje Písmo svaté půvabnou 
korunu dětí shromážděných kolem otcova stolu! ,Tvá 
manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. 
Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. Hle, 
tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.‘ (Žl 
127,3-4). 

Váš apoštolát je zaměřen především na matku. Pro-
mlouvá v  ní hlas přirozenosti a  vnáší do jejího srdce 
touhu, radost, odvahu, lásku, vůli starat se dítě. Ale 
aby překonala strach ve všech jeho podobách, potře-
buje být posílena a  utvrzena nadpřirozenou pomocí. 
Je na vás, abyste mladé mamince ukázaly – spíš než 
slovy celým svým způsobem bytí a jednání – velikost, 
krásu a  ušlechtilost života, který se probouzí v  jejím 
lůně, který se z ní rodí, který nosí v náručí a živí svými 
prsy; aby v jejích očích a v jejím srdci zářil velký dar Boží 
lásky k ní a k jejímu dítěti. V Písmě svatém je nespočet 
prosebných modliteb a následně písní vděčné radosti matek, které byly nakonec vyslyšeny, když 
dlouho prosily o milost mateřství. Také bolesti, které po prvotním hříchu matka musí vytrpět, 
než porodí své dítě, upevňují toto pouto lásky; o to víc své dítě miluje, o co víc jí stálo bolesti. Bo-
hužel, mluvit o dítěti jako o požehnání bývá v dnešní době často příčinou rozhořčení nebo terčem 
výsměchu. Mnohem častěji se mluví o břemenu a překážce.“

V závěru této části zavazuje papež porodní asistentky dbát – pokud je to naléhavé, ze-
jména v akutním nebezpečí smrti – i na nadpřirozené dobro dítěte, křest.

Třetí část je věnována otázkám ochrany před početím (legální i hříšné), sterilizace, nuce-
né abstinence v užívání manželských práv, atd. My se k nim dostaneme později při studiu 
jiných	dokumentů.	Pius	XII.	porodní	asistentky	upozorňuje:	„Není povinností kněze, ale vás, 
poučovat manžele, ať při soukromých konzultacích nebo prostřednictvím seriózních publikací, 
o biologických a technických aspektech těchto záležitostí, aniž byste se nechaly vtáhnout do pro-
pagandy, která není ani spravedlivá, ani vhodná. I v této oblasti váš apoštolát vyžaduje, abyste 
jako ženy a jako křesťanky znaly a bránily morální normy, které se těchto záležitostí týkají. Kéž 
jsou vám moje slova jistou směrnicí pro všechny případy, kdy vaše profese a váš apoštolát od vás 
budou vyžadovat jasné a pevné rozhodnutí!“

Závěrečná část je nejobsáhlejší. Zabývá se obranou správného hodnotového řádu a dů-
stojnosti lidské osoby. Potvrzuje tradiční katolickou nauku o pořadí cílů manželství. Prvot-
ní je – na základě vůle Stvořitele – plození a dobrá křesťanská výchova dětí. Ale uznává, že 
i potěšení a štěstí z manželského spojení je dáno Stvořitelem. A uzavírá: „Lidé jsou i dnes 
schopni hrdinství. Proč by se mělo zastavit na hranicích daných vášněmi a sklony přirozenosti? 
Vaše profese otvírá široké pole apoštolátu, který můžete účinně vykonávat, jste-li naplněny pev-
nou a rozhodnou vůlí, založenou na hlubokém náboženském přesvědčení, inspirovaném křesťan-
skou vírou a láskou. K tomu vám ze srdce uděluji své apoštolské požehnání.“ 

P. Pavel Liška
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Life update

otřásající se jistoty
Co už dnes vlastně ve světě můžeme považovat za jistotu? 
Když jsem byl malý kluk, rodiče mi kladli na srdce, abych se dobře učil; že pak nebudu 

mít problém s prací. Budu mít stabilnější práci a  tak podobně. Jistě, určité zákonitosti 
pracovního uplatnění pořád platí. Ale ruku na srdce, kdo dnes, obzvlášť v době pandemie, 
může říct, že má jistou práci.

Nebo různé obchody a služby. Asi těžko by někdo před takovými 2 lety řekl, že někdy 
v budoucnu už nebude taková samozřejmost zajít si třeba na bazén, k holiči, na masáž, 
nebo třeba do kavárny. Nemůžu se zbavit dojmu, že takové jakési domnělé jistoty se začí-
nají bortit. 

Když pandemie koronaviru byla ve fázi první vlny, slyšel jsem často, jak se lidé baví 
ve stylu: „No jo, už dlouho jsme se měli dobře a teď je tu krize. Musíme to nějak vydržet. 
Však ono zas bude dobře. Když to ty dva až tři měsíce vydržíme, zase se z toho dostanem.“ 
A opravdu, loni v létě to tak zdánlivě vypadalo. Život se pomalu vracel do starých kolejí, 
venku bylo hezky teplo… No zkrátka hned bylo veseleji. Ale jak už víme, bylo to spíš jen 
takové ticho před bouří. 

Lidé, kteří se tak úpěnlivě upínali k tomu, že už přece musí být líp, teď už často ztrácejí 
trpělivost, jsou naštvaní, nervózní a  frustrovaní. To, na čem si tak dlouho zakládali, se 
najednou bortí jako domeček z karet. 

Bylo by tu opravdu hodně smutno, kdyby tu nebyla žádná naděje. Něco jako když plují 
lodě na moři a nebyl by žádný maják, který by jim svítil na cestu, aby věděly, kam mají plout, 
aby nenarazily na útes a neztroskotaly. 

Když	se	dokonce	hroutí	i autority	ve	světě	a státy	jsou	nejednotné	a nestálé	v uplatňová-
ní opatření, přece jen je někdo, kdo má nade vším kontrolu a žádná situace se mu nevymkne 
z rukou. Dávno před pandemií Ježíš Kristus vyřkl slova, která mají nadčasový charakter. 
V 16. kapitole Janova evangelia Ježíš připravuje učedníky na události, které je čekají těsně 
před jeho ukřižováním. Všichni budou rozptýleni do svých domovů a on zůstane sám. Neře-
kl jim to ale proto, aby je vyděsil, ale proto, až se to stane, aby potom v Ježíši nalezli pokoj.
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jan 16,33: „Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale 
buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“

Pán Ježíš moc dobře věděl, co vše přijde na tento svět. A tak cítil zvláštní potřebu nás na 
to připravit. Nechtěl nás vyděsit, ale jednoduše nám to říct, abychom s tím počítali a byli 
připraveni.

Události ve světě se mohou překotně měnit. I ty nejpevnější jistoty se mohou zhroutit, 
ale Bůh se nikdy nemění. Jeho Slovo, které nám dal, a jeho věrnost trvá navěky.

Žalm 117,1-2: Chvalte Hospodina, všechny národy, oslavujte ho, všichni lidé, neboť je mocné 
nad námi jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost trvá navěky. Haleluja! 

A tak neklesejme na mysli! I kdyby přišly horší události, v Bohu a v Ježíši Kristu máme 
pevnou a neochvějnou jistotu. On je ten jediný a opravdu pevný a neotřesitelný „maják“ 
v našem životě. 

Tak jako se Izraelci mohli ve všem naprosto spolehnout na Boží oblakový a ohnivý sloup, 
když putovali po poušti, tak se i my dnes stejně můžeme spolehnout na všechna Boží zaslí-
bení a sliby, které nám dal. Možná ten maják nebo tu ručičku kompasu, na kterém každému 
z nás Bůh ukazuje směr, kvůli všem našim starostem a problémům nevidíme. Potom mů-
žeme prosit Boha, aby pročistil náš duchovní zrak a aby nás vedl. A on nás povede. Vždyť 
jsme jeho děti a on nás moc miluje. 

Patrik Dragoun

Vážení rodiče, milí kamarádi!
V letošním roce přicházíme s nabídkou letního setKání Dětí a mláDeŽe 2021  

s  tématem,	 které	 bohužel	 nemohlo	 být	 v  loňském	 roce	 naplněno.	 Setkání	 zajišťuje	 
DEMDAAL z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Prachatice, Netolice a Strun-
kovice nad Blanicí. V některých oblastech organizace dochází vzhledem k předpoklá-
daným	požadavkům	a opatřením	ke	změnám,	informace	budou	postupně	doplňovány	
a upřesňovány.	

Téma: „POST SCRIPTUM“ 
Termín setkání: 25. 7. – 4. 8. 2021 
Místo: Rekreační středisko Eustach
V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici, přednostně 

na mailu ruze.nov@seznam.cz nebo na telefonu 728 375 786. Setká-
ní připravujeme a věříme, že se jej letos podaří uskutečnit. Prosíme 
o součinnost, podporu a spolupráci. Všechny podrobnosti naleznete na 
webových stránkách www.demdaal.cz. 

Protože jsme nezisková organizace, chtěli bychom Vás tímto poprosit 
o sponzorování naší činnosti. Zvláště v současné situaci budeme vděčni za 
jakýkoli finanční dar, který je možné zaslat na číslo účtu 235061684/0300 
u ČSOB. Samozřejmostí pak bude vystavení sponzorské smlouvy. Bude tak umožněna 
i  účast dětem, pro které by setkání bylo obtížně dostupné. Děkujeme za pochopení 
a vstřícnost.
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Stalo se

V těchto dnech (28. března) si připomínáme 210 
let od narození našeho patrona, vzácného člověka 
a novodobého světce Jana Nepomuka Neumanna, 
rodáka z Prachatic. Stal se knězem a působil jako 
misionář ve Spojených státech, kde se těší velké 
oblibě pro jeho vytrvalé a nezměrné úsilí ve službě 
a pomoci druhým. Založil nespočet škol a kostelů, 
často navštěvoval nemocné a byl oporou těm, kteří 
se o ně starali. 

Je pro nás radostí, že můžeme pracovat v mís-
tech, kde prožil své dětství a mládí v domě č. 142, 
který je dnes klášterem sester boromejek a ve kte-
rém je nyní přístupná galerie o jeho životě a díle.

svatý jene neumanne, ochraňuj svůj hos-
pic, naše nemocné a nás všechny, kteří o ně pečujeme.

Eva Ludačková a zaměstnanci hospice

Drazí přátelé, 
chceme vám všem tímto způsobem 
vyjádřit svou vděčnost.

Od 21. ledna jsme postupně všechny v naší komunitě one-
mocněly covidem – 19 včetně tatínka (92 let) sestry Aleny, 
pana Jiřího Bárty, který byl toho času v klášteře a onemocně-
ní  podlehl. V  pokoji odešel k Pánu.

Během této náročné doby izolace se nám dostávalo pomo-
ci, zájmu, podpory modlitbou a konkrétními skutky lásky od 
mnoha lidí z prachatické farnosti  i okolí, z hospice, z Domova 
Matky Vojtěchy. Děkujeme všem a modlíme se za Vás.

sestry boromejky

modlitba pro dobu ohrožení koronavirem -  
prosíme na přímluvu sv. Karla Boromejského:

Za všechny, kteří tímto virem onemocněli, za všechny lékaře 
a ošetřovatelský personál, za všechny, kteří se snaží zabránit 
šíření, za všechny, kteří jsou v karanténě, za všechny, kteří jsou 
plni obav a strachu, za všechny zemřelé, za nalezení účinného 
léku, za zastavení pandemie.

Svatý Karle, oroduj za nás.
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KřížovkaMyšlenka Komenského: Žijme ratio, oratio, opetracio. Co je v mysli, ať je v našich ústech a činech. Co nám 
k tomu napomáhá je v tajence. 
.   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A                           
B                           
C                           
D                           
E                           
F                           
G                           
H                           
I                           
J                           
K                           
L                           
M                           
N                           
O                           
P                           
R                           
S                           

 
Vodorovně: 
A. Symbol lásky; německy tak; značka Berylia; opět. B. Ukazovací zájmeno; světelný záblesk; průzračná; 
poštovní novinová služba. C. Zastánce bludného teolog myšlení, který neuznával Božství JK; Asiat; častější 
modlitební poloha. D. Německy den; ukazovací zájmeno, původní rostlinné formace. E. Droga; pohoří na 
rozhraní Evropy a Asie; ostrý přízvuk. F. Kabela; lidově padesát korun; bezpilotní letadlo. G. Realitní kancelář-
zkratka; dopravní prostředek na horách; záhrobí. H. Autonomní oblast; schůze učitelů; přísada do malty. 
I. Z toho důvodu; značka francouzské kosmetiky; národní shromáždění lidu. J. Kancelářská zkratka; ves na 
Prachaticku; snažší předpoklad. K. Vizionář; úkon fotbalisty; iniciály zakladatelky gymnázia Minerva-19. 
století. L. Obchodní akademie; jeden z atributů Terezie z Lisieux; západočeské město; nositel dědičné 
informace. M. Domácí zvíře; druh vichřice. N. Gumový člun; zkratka goniometrické funkce; otázka 1. pádu; 
anglicky plechovka. O. Povzdech; divadelní pozadí; jedna ze zpěvaček řeckého původu. P. základní číslovka; 
léčivá bylina s drobnými žlutými kvítky; zakladatel TJ. R. Latinský pozdrav; zkr. Evropské komise; ohlas. 
S. Domácky Izabela; 3. tajenka; povzdech. 
 
Svisle: 
1. Nejít; tulák; město ve Vysokých Tatrách; římsky 6. 2. Bylinorubec chilský; odvaha žít v pravdě; čert; zátylek. 
3. Energetický zisk antény; anglicky dívka; 5. tajenka; jarní lesní květinka. 4. Poplatky na hranicích; 1000kg; 
jméno autora knihy Jak jsem potkal ryby; rozvoj; kosodřevina. 5. Německy nějaká; anglicky muž; předložky 
před dveře; podzemní chodba. 6. Styl hudby; pobídka; požární ochrana; zkratka adagio; předložka; arabské 
jméno; vítězství v boxu. 7. Ošetřování člena rodiny; 4. tajenka; šumavská vesnice. 8. Kina; Ženské jméno; kód 
letiště Oviedo; proud; přechodník přítomný od slovesa sedět. 9. Znak; kostky; říká se; sečná zbraň; domácky 
Atanáš. 10. 1. tajenka; 2. tajenka; předložka. 11. Foneticky počítačová společnost; estetično; zaměstnání; 
rvačka nářečně. 12. Vydržím; obilí; časová jednotka, stupeň judo; ohrožení krále ve stolní hře. 13. Snížený tón; 
tmel; přeložka; placený potlesk; osobní zájmeno. 
 
Nápověda: dbi; ovd  
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Jubilejní rok

Tentokrát se ohlédneme v naší rubrice za událostí, od které nás dělí již 400 let a kterou si 
pamatujeme ze školních lavic: bitva na Bílé hoře a po ní tzv. „doba temna“.

Bitva na Bílé hoře v roce 1620 rozdělila český národ, definitivně potlačila povstání, při 
kterém se české stavy pokusily dosáhnout mimo jiné náboženské rovnoprávnosti mezi ka-
tolíky a protestanty. Místo toho přišlo období nadvlády a útlaku, pro které se v dějinách vžil 
termín „doba temna“. Během násilné rekatolizace odešlo do exilu až půl milionu obyvatel, 
včetně osobností světového významu, jako byl např. Jan Amos Komenský.

Na podzim uplynulo 400 let od této události a toto výročí nabídlo příležitost ke společ-
nému symbolickému aktu smíření, možnost vypořádat se s dávnými traumaty, historic-
kými křivdami a vzájemným rozdělením mnoha generací. Cílem organizátorů byla touha 
stavět na tom, co nás jako příslušníky různých církví spojuje, nikoli rozděluje. A tak zatímco 
církve jdou po společné cestě reálné ekumenické spolupráce už dlouho, v neděli 8. listo-
padu 2020, přesně po čtyřech stech letech, byl na Bílé hoře odhalen smírčí kříž jako trvalé 
symbolické znamení odpuštění a vzájemného porozumění.

Kříž smíření  byl odhalen 
v  aleji exulantů v  Praze na 
Bílé hoře 

Smírčí kříže patří do české du-
chovní a kulturní tradice a býva-
ly vztyčovány na místech, kde se 
událo něco neblahého. Znamení 
v krajině jako symbol dávné křiv-
dy a  obnoveného porozumění 
a  odpuštění. Moderní podoba 
tohoto kříže, jejímž autorem je 
německý benediktin br. Abra-
ham Fischer, odkazuje na hlubší 
duchovní význam smíření, které 
není jen lidským úsilím, ale i Bo-
žím dílem.

Kříž je trojitý – skládá se ze 
dvou ocelových křížů a  jednoho 
titanového. Dvě zrezlé ocelové 
části jako by představovaly dvě 
znesvářené strany konfliktu, 
rez jako by ukazovala na tento 
vezdejší hříšný a konflikty napl-
něný svět. Modrá titanová část, 
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třetí kříž, který nepodléhá vlivům prostředí, jako by poukazoval k nebesům a k tomu, že 
skutečného smíru můžeme dosáhnout především tehdy, když si uvědomíme, že nás spojuje 
to, co leží mimo tento svět.

Kříž	smíření	má	zároveň,	je-li	položen	na	zemi,	podobu	zátarasu,	který	brání	v cestě.	Te-
prve když je společným úsilím vztyčen a narovnán, stává se křížem – a to dokonce křížem, 
který je stejně viditelný ze všech stran a ze všech úhlů pohledu. Tento kříž je znamením 
smíření, v které církve doufají a které dnes, navzdory obtížné minulosti, už z velké části 
prakticky žijí. 

DalŠí aKCe K tomuto tÉmatu: 
audiorozvažování faráře jiřího tenglera – „Bílá hora – 400 let poté“
Rozvažování nad událostmi spjatými s  bitvou na Bílé hoře roku 1620. Převyprávění 

příběhu, drobnosti a souvislosti, otázky a úvahy, které Bílá hora ještě dnes vyvolává.
Poslechněte si zde – https://soundcloud.com/ecirkev/jiri-tengler-bila-hora-400-let-pote
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nešpory v přímém přenosu tv noe
Hlavním bodem společné připomínky, kterou organizovala Ekumenická rada církví 

(ERC) spolu s Českou biskupskou konferencí (ČBK), byly ekumenické nešpory na Bílé hoře 
přímo v den výročí, tedy v neděli 8. listopadu od 15.00 hodin.

Do jejich podoby ale výrazně promluvila mimořádná opatření spojená s pandemií ne-
moci COVID-19. Program musel být značně omezen a společná bohoslužba, jíž se měly 
účastnit stovky věřících, měl nakonec charakter televizního přenosu bez účasti veřejnosti. 
Nešpory zahrnuly i kajícnou modlitbu, ve které představitelé církví vyznávali minulá zra-
nění a prosili Boha nejen za odpuštění, ale i za naději pro společnou cestu do budoucna.

Více informací také v tiskové zprávě ERC.

Historické bádání jako společná cesta
Součástí výročí je i dlouhodobější aktivita ČBK a ERC, které společně sestavily odbor-

nou komisi ke studiu konfesních dějin 17. století a souvisejících témat. Tato skupina pu-
blikuje pravidelně pracovní listy pro sbory, farnosti, školy a širokou veřejnost a pořádá 
odborná kolokvia. „Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě 
se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, 
abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ vysvětlil předseda Ekume-
nické rady církví a synodní senior ČCE Daniel Ženatý.

Pracovní listy a další výstupy Komise pro české církevní dějiny 17. století najdete na 
webu ERC: www.ekumenickarada.cz/17stoleti

souhrnná výstava: Bílá hora 1620 – osudový mezník našich dějin 
online verzi výstavy, která je od 22. října 2020 instalována na pražském Staroměst-

ském náměstí, můžete navštívit také na adrese bilahora1620.cz. Web plný dobových sou-
vislostí,	bohatých	ilustrací	a tisků	doplňují	krátká	videa	popisující	historický	kontext.

Výstava zahrnuje informace o náboženských poměrech v Evropě od konce 16. stol., po-
kračuje přes pražskou defenestraci a české povstání až k samotné bitvě na Bílé hoře a jejím 
následkům v průběhu 17. století. 

 
***

V létě, při návštěvě města Říma, se mně a mým spolupoutníkům naskytl nevšední po-
hled a překvapení v jednom z římských kostelů. V sakristii kostela Panny Marie della Vic-
toria (Panny Marie Vítězné) se nacházejí obrazy právě s motivy bitvy na Bílé hoře. Zasvěce-
ným průvodcem nám zde byl P. Pavel Liška, od kterého jsme se dověděli, že tento cyklus čtyř 
rozměrných obrazů, olejomaleb, zachycuje bitvu na Bílé hoře ve čtyřech fázích vývoje. Dále 
se zde nacházejí dva portréty vítězných vojevůdců Ligy (Maxmiliána Bavorského a císaře 
Ferdinanda II.) a obraz Předání koně před bělohorskou bitvou bratru Dominikovi. Ve vit-
rínách jsou vystaveny standarty vítězných i poražených pluků, z bitev na Bílé Hoře (1620) 
a u Vídně (1683). Dvě olejomalby připomínají nejvýznamnější vítězství Katolické ligy nad 
osmanskými Turky v bitvě u Lepanta (roku 1571) a v bitvě u Petrovaradinu (roku 1716). 

Lenka Hanžlová
text: Ekumenická rada církví a wikipedia.org; fota: Lenka Hanžlová, P. Jan Fatka
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Koncerty v kostele sv. anny na libínském sedle
V uplynulém roce byly podmínky pro pořádání jakýchkoli kulturních akcí velmi kompli-

kované. Situace letos je zatím stále ještě stejná. Koncerty v kostele sv. Anny na Libínském 
cestě mají však již své stálé příznivce, které nemohu zklamat. A tak i přes tuto nejistotu 
v dalších možnostech jsem se jako každoročně pustila do přípravy koncertů. 

Na letní měsíce se podařilo domluvit 3 vystoupení. Dne 10. 7. 2021 vystoupení přislíbilo 
Kvarteto flauto traverso, které v minulém roce sklidilo u publika mimořádný úspěch. U pří-
ležitosti svátku sv. Anny počítá s vystoupením 25. 7. 2021 ženský pěvecký sbor Maraveja. 
Dne 29. 8. 2021 se na vystoupení těší Klarinetový soubor Prachatice. 

Pro větší tělesa je třeba delší doby na zkoušky, ale i přes zatím nejasný čas uvolnění stá-
vajících zákazů se podařilo domluvit termín s Českou písní Prachatice na 17. 9. 2021. Na 1. 
advent – tentokrát 28. 11. 2021 – je tradičně počítáno se ZUŠ Prachatice. Druhé vynechání 
tohoto koncertu by pro děti i rodiče bylo opravdu smutné. Všichni se na něj vždy velmi těší. 
Věřím, že letos nebudou zklamáni. 

Vánoce jsou předběžně projednány se smíšeným pěveckým sborem Musica Viva z Horní 
Plané. Přesné datum jsme zatím neurčili. Tento sbor zde poprvé vystoupil před 15 lety. 
Doufám, že se jeho jubilejní vystoupení v kostele sv. Anny povede uskutečnit.

Stalo se
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Trvalý zájem interpretů i posluchačů o tyto koncerty mi dává dobrý pocit prospěšnosti 
této mojí dobrovolné aktivity. Věřím, že se vše v dobré obrátí a budeme se zase moci se-
tkávat jako dříve. Nejen na koncertech. Nepochybuji, že díky spolupráci s farním úřadem 
a  Městským úřadem Prachatice bude zase možnost dělat si vzájemně radost ze sdílení 
krásné hudby i v kostele sv. Anny na Libínském Sedle. Přeji všem pevné zdraví a veselou 
mysl. Těším se na vás. Eliška Weysserová

Katechumeni během mše s dětmi první neděli v březnu vstoupili do katechumenátu.
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Obrazy

Zdroj https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Mathis_Gothart_Gr%C3%BC-
newald_007.jpg
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obraz ukřižování od matthiase grunewalda
Jedná se o olej na plátně z roku 1515. Umělec je považován za jednoho z nejlepších ně-

meckých renesančních malířů. Snad nikdo jiný z malířů nezobrazoval utrpení tak pravdivě. 
Ukřižovaný Kristus na tomto obraze okamžitě upoutává pohled diváka, a to především pro 
ne zcela běžné zobrazení ukřižovaného Ježíše. vidíme nekonečnou krutost a ponížení, 
jehož se mučitelé dopustili na Kristu. 

Příčné břevno kříže je neotesaným kusem dřeva prohnutým pod tíží těla. Ruce zkrouce-
né v bolestech. Prsty jsou křečovitě rozevřené v neustávající bolesti. Ježíšova kůže je roz-
drásána	bičováním	a mučením.	Bližší	pohled	na	probodnuté	nohy	naplňuje	diváka	hrůzou	
nad schopností člověka mučit až k smrti. 

Po levé straně kříže se v bolesti hroutí Matka, která nemůže již snést všechnu bolest, 
jíž její Božský Syn snáší pro vykoupení každého jednotlivého člověka. Apoštol Jan, citlivě 
vnímající její žal. Postava Maří Magdalény pak bolestnou scénu dokresluje.

Grunewaldův obraz nás nutí zaujmout nějaký postoj k tomu, co se na obrazu děje. Ne-
můžeme zůstat prostě neteční. 

reflexe pro náš život: 
1/ i my trpíme. Důvod našeho utrpení – žijeme bez přítomnosti lásky. Ale samozřej-

mě část utrpení dopouští Bůh. Utrpení je nepozvaný host v našem životě. Toto utrpení je 
realita. Začátek našeho uzdravení je přijmout realitu. Pokud nepřijmu utrpení, nevidím 
smysl života. 

Ježíši, dej mi prosím nutnou milost, abych mohl snést svůj kříž každý den, abych dokázal čelit 
realitě života. 

2/ skutečný příběh: Jednomu člověku, který pracuje v Dubaji, se stalo něco tragické-
ho. V letadle mu zahynula žena se dvěma dětmi. Později se ho kolega z práce ptal, jak to 
zvládl. On odpověděl: „opustila mne žena a děti, ale můj ježíš mne neopustil.“ Ten, 
kdo věří, není nikdy sám… 

3/ z kříže se učíme víru. Skrze zkušenost utrpení mohu vidět zásluhy, prožívat Boží 
lásku a víru. Ty, kdo mají víru, nic nezastaví. Síla víry dává význam utrpení. Z Boží per-
spektivy: utrpení se nemůže dotknout lidí, protože víra trvá věčně. 

Na kříži vidíme milosrdnou tvář Ježíšovu. Někdy je dobré meditovat kříž sv. Petra, který 
byl ukřižován hlavou dolů. Petr nám říká: Moje tvář není důležitá. Ale podívejte se na mé 
nohy, které jsou omyté mým Spasitelem. Já nejsem důležitý. Můj Ježíš je důležitý. 

Je dobré dát naše utrpení na kříž Ježíše Krista. Společně s Kristem, jako modlitbu, to 
nabízím Bohu Otci. PB

Časopis Jan Prachatický rovněž na: 
http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku jan Prachatický
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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 vii. – Přes hory a pod horami

Šel jsem směrem z města a občas uhýbal jedoucím autům. Údolí znenadála skončilo 
u skalní stěny a silnice zmizela v nepříliš vysoké průrvě hned vedle vytékající říčky. Značená 
cesta stoupala doleva do kopců a já byl doslova na křižovatce. Nejít po značce, prohlédnout 
si jeskyni a šlapat kratší cestou, ale po silnici? Nebo jít delší, náročnější, ale tou pravou ces-
tou? Ale co to znamená pravá cesta? Každá cesta je snad pravá, když je moje. Dá se mluvit 
o podvádění, když si o kousek zkrátíte pouť dlouhou několik stovek kilometrů, a je to vůbec 
podvádění? Opustí mne štěstí, které jsem dosud měl, když nepůjdu po trase tak jako tisíce 
poutníků přede mnou? Není jednoduché být poutníkem. Není ani jednoduché být mnou.

Určitě znáte ten pocit, když vidíte místo na fotografii a říkáte si: no, to je toho. Kvůli 
téhle věci jezdí lidé takovou dálku? Pak se ale jednoho dne na to místo podíváte a zjistíte, 
že opravdu nedělali z komára velblouda. Do Grotte Mas d´Azil by se těch velbloudů vešlo 
opravdu hodně. Těžko vyfotíte díru ve skále tak, aby vyniklo, co všechno se uvnitř ukrývá.

Silnice se tísnila vedle koryta ještě několik metrů, než se strop zvedl a vytvořil dóm 
tak vysoký, že by se do něj vešel pětipatrový panelák. Bylo to dost velké i pro klaustrofobií 
trpícího jedince. Kolem vozovky byla udělaná lávka a u ní několik desítek metrů dlouhá 
vývojová lišta Země. To aby si každý uvědomil, jak dlouho jí vládne člověk a jak dlouho 
to předtím vydržela bez něj. V jednom rohu bylo i návštěvnické centrum a veliký satelit 
s nakreslenou spirálou, jejíž smysl jsem nezjistil. V jeskyni byly nalezeny jedny z nejstarších 
pozůstatků člověka na světě a nebylo pochyb o tom, proč si pravěcí lidé zvolili toto místo 
jako své sídliště. Byla to opravdu nádhera. Prošel jsem pološerem na otevřený prostor za 
jeskyní. Přímo nad řekou byla železná lávka a na ní zkoušelo několik odvážlivců bungee 
jumping. Chvíli jsem je pozoroval, ale pak raději vyrazil dál. Dělalo se mi špatně i za ně.

Asi o dva kilometry později jsem si na skále všiml sochy Panenky Marie, shlížející na 
silnici pod sebou. Nebylo to poprvé, protože tento krásný zvyk, dávat sochy svatých do 
skalních výklenků a  na malá návrší, jsem viděl už několikrát předtím. Před následující 
vesnicí kolem mne projelo auto a z jeho okna na mě křičela mladá holka “Buen Camino!“ 
a zvedala palec k pochvale. Hlasitě jsem zvolal „Merci“ a zamával.

Cesta by byla celkem monotónní, nebýt té nádherné krajiny kolem. Když jsem míjel 
v jedné zatáčce nevelký statek, ze střešního arkýře na mě štěkalo hned pět psů a další tři 
běhali po zahradě. Poznal jsem ohaře, foxteriéra, retrívra, vlčáka a malamuta, na zbývající 
mi vědomosti nestačily.

Ve vesnici Lescure mne čekalo příjemné setkání. Seděl jsem na parkovišti u radnice, když 
kolem na bicyklu projel kluk o trochu starší než já. Začal kolo nakládat do auta a úkosem 

Za sv. Jakubem a na Konec Světa
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se na mě díval. Usmál jsem se na něj, zvedl ruku a pozdravil. On mi odpověděl a zeptal se, 
odkud jsem a odkud jdu. Pověděl mi, že jeho žena dělala lektorku francouzštiny v Českých 
Budějovicích a že tam za ní často jezdil. Mimo jiné si také oblíbil, cituji: „Smazený sýr, 
smažk“. Po několika minutách jsme se každý rozešli svým směrem. Já o trochu pomaleji, 
protože rozcházet bolavé nohy vždy trvalo několik minut a ze začátku jsem musel našla-
povat lehce. Cesta z Lescure už šla zase po značce, po té „pravé“ značce.

Za necelou půl hodinu jsem dorazil k malému rybníku a rozhodl se dát si pauzu. Siesta 
pro dnešek odpadla, protože bylo chladno a obloha byla zatažená. Chtěl jsem si sundat 
boty a ponožky, ale nešlo to. Zvláště ty ponožky držely jak přilepené. A taky že byly. Druhá 
kůže, kterou jsem dostal od Michel, se mi z části namačkala mezi prsty a z části rozpustila 
do látky. Ponožky jsem musel z nohy doslova odtrhávat. Navíc mi přibylo několik puchýřů. 
Asi jsem špatně četl návod.

Vybalil jsem oběd, opřel se o zábradlí a užíval si ticha klidné hladiny. Nestačil jsem ani 
polknout první sousto, když jsem uslyšel známé francouzské hlasy dvou postarších pout-
níků. Za hlasitého jásotu nad shledáním se posadili vedle mne, a tak jsme si tu scenérii 
užívali společně. Po jídle Michele vyndala lékárničku a skoro dvacet minut mi ošetřovala 
nohy. Takový komfort, mít vlastního lékaře na cestách. Výsledek mne ohromil, pro náplasti 
nebyla vidět kůže. I když ještě ne fyzicky, psychicky jsem se cítil o mnoho lépe.

Zamračená obloha nám dala po několika minutách jasně vědět, že nebude jen tak ne-
činně přihlížet. Spustil se drobný deštík a pomalu, téměř neznatelně, zesiloval. Hodili jsme 
přes batohy povlaky, přes sebe bundy a vyrazili. K dnešnímu cíli St. Lizier to nebylo daleko, 
ne víc než hodina a půl chůze. Déšť a silný vítr nám šlapání moc nezjednodušoval, ale ná-
ladu nám to nezkazilo, i když jsme do města dorazili úplně promočení a zmrzlí. Turistická 
kancelář stála nedaleko katedrály. Ano, další katedrála. Tento týden již čtvrtá.

V kanceláři se hlavního slova ujala Michele. Já stál kousek stranou a pozoroval, jak se 
s ženou za pultem domlouvá ohledně ubytování. Pak se rozhovor stočil na mě a žena se 
začala koukat velice soucitně. Nevím, co jí Michele napovídala, ale když došlo na placení 
noclehu, zaplatil jsem na rozdíl od nich polovinu. Chtěl jsem se ohradit, ale Michele na mě 
vrhla takový pohled, že jsem raději mlčel.

Ubytovna byla na faře z druhé strany dómu. Velká společenská místnost s kulatým sto-
lem, ložnice, kuchyně a koupelna. Spíž plná jídla byla v ceně, takže jsem si s večeří starosti 
dělat nemusel. Převlékl jsem se do suchého a zjistil, že mi ho moc nezbylo, protože batoh 
i s povlakem propršel a voda se dostala dovnitř. Zjistil jsem, že oba Francouzi mají v batohu 
plastový pytel, ve kterém mají všechno složené. Michel mi jeden takový daroval, abych na 
příště stejné problémy neměl.

Manželé se vydali dokoupit zásoby na zítra a já zašel poděkovat za další kroky do kated-
rály. Byla starší a skromněji zařízená, ale i tak velice působivá. Lehké světlo svíček a šeptání 
deště za úzkými barevnými okny dodávaly tomuto místu tajuplnou, až mystickou atmosfé-
ru. Skýtala přesně ten klid, jaký jsem hledal.

Další dvě hodiny jsem strávil na internetu v kanceláři. Přečetl jsem si české noviny, ode-
slal několik zpráv a pak se vrátil na ubytovnu. Tam si uvařil čaj, usadil se na pohodlném gauči 
a studoval materiály z polic. Když dorazili Francouzi, pustila se Michele do vaření večeře ala 
co	dům	dal,	jednoduché	polévky	z cibulí	a těstovin	s tuňákem	a sýrem.	Po	večeři	jsme	ještě	
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chvíli mudrovali nad další 
trasou a  pak šli na kutě. 
Michel děsně chrápal. 
Naštěstí hned jak jsem to 
zjistil, propadl jsem se do 
spánku a už mi to nevadi-
lo. Horší byly noční můry. 
Zdálo se mi sice o  Lucce, 
o rodině a o přátelích, sny 
však pokaždé skončily 
špatně. Vzpomněl jsem 
si, že je to týden, co jsem 
měl takové sny naposledy. 
Třeba v  tom byla nějaká 
souvislost.

Ráno jsme vstali ještě 
za tmy, zabalili a  vyrazili 
společně. Měl jsem špat-
nou náladu, ale snažil jsem 
se ji moc neventilovat. 
Nebyl to ale dobrý start, 
zvláště když mne čekal ve-
lice náročný a dlouhý den. 
Do Saint Lary to bylo více 
než 34 kilometrů a  můj 

notýsek kontaktů na tuto etapu mlčel jak pěna. 
Déšť v noci ustal, ale okolní kopce stále halila hustá mlha. V dolní části města jsme 

u pekaře nakoupili čerstvé bagety a po mostě přes řeku Le Salat jsme pokračovali periférií. 
Michelin průvodce byl starší než nově zbudované ulice, a tak nám občas trvalo déle nalézt 
směr, hlavně proto, že značení za mnoho nestálo. Za necelou hodinu jsme byli z města 
venku. Údolí se prohlubovala a kopce byly čím dál tím vyšší. Cesta byla příjemná, občas 
mírně stoupala, ale nic náročného. Počasí se taky vylepšilo, vzpomínky na noční můry se 
počaly pozvolna vytrácet a mně bylo líp.

Ve vsi Moulis, což v překladu znamená Mlýn, koupil Michel bochník sýra a u kávy se 
se mnou rozdělil. Michele mi pak přeložila, že místní sýr je vyhlášenou lahůdkou mezi 
Francouzi a že on jako sýrový gurmán si nemohl tuto příležitost nechat ujít. Mně osobně 
příliš nechutnal, ale asi bych si na něj zvykl. Od Moulis cesta začala stoupat. V další vsi, 
Castillon, se měli Francouzi odpojit a zůstat na noc, ale jelikož nebylo ani poledne, rozhodli 
se pokračovat se mnou. Ve vísce zvané Arrout jsme si sedli na odpočívadle k obědu. Michele 
se dala do řeči se sympatickým bělovousým staříkem. Ukázalo se, že to je kastelán a po jídle 
nás vzal na prohlídku kostela.

V  dobách templářských zde sídlila hlídka střežící průchod do Španěl. Z  těch časů se 
dochovala jen brána směřující do hlubokého průsmyku mezi bílé velikány. Hranice odsud 

Lescure
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v oněch dobách byla a stále je pět hodin chůze daleko. Michele mi většinu toho, co kastelán 
říkal, překládala, on sám ale uměl anglicky také. Když mu Michele prozradila, že spávám 
i venku, řekl mi, že dnes poprvé nahoře sněžilo, a ukázal na bílé štíty. Řekl také, že to mám 
45 dní do Santiaga, že to sám šel již dvakrát. 45 dní chůze!

Dále jsme se rozhodli jít o několik kilometrů kratší variantu po silnici. Ne méně nároč-
nou, protože větší převýšení se stěží vyrovnalo několikahodinové chůzi po tvrdém asfaltu. 
Silnice stoupala do kopců, které se pomalu již stávaly horami. Svahy byly prudší a louky 
a paseky vystřídal listnatý les. Odpojil jsem se od manželů a šel před nimi. Natolik jsem se 
soustředil na zvládání bolesti nohou, která v tu chvíli přehlušovala vše, že jsem jim utekl 
a nechal je v dálce za sebou. Síly mi ubývaly, ale únavu jsem cítil jen zlehka. Do setmění 
zbývalo něco přes hodinu, když se přede mnou objevila cedule Saint Lary.

Městečko se podobalo těm alpským z obrázků, občas jsem zahlédl i hrázděné domy. 
Většina staveb byla v prudkém svahu, jen několik, včetně kostela, se vešlo do průsmyku 
vytvořeného říčkou La Bouigane. Sedl jsem si na autobusové zastávce a odpočíval. Na nohy 
jsem se už skoro nemohl postavit, a to mě ještě čekalo největší dobrodružství, najít místo 
k přespání. Francouzi dorazili asi za tři čtvrtě hodiny. Mířili do nedalekého hotelu, za noc 
tam chtěli 50 euro, což jsem samozřejmě nehodlal dát. Chvíli jsme tedy ještě povídali a pak 
se rozloučili s tím, že se zítra někde potkáme.

Hodil jsem batoh na záda a uvažoval. Uprostřed obce nic nenajdu, ale na kraji bych něco 
nalézt mohl. Jenže všechny cesty odsud směřují vzhůru a vybrat mohu jen jednu, nejlépe 
značenou. Začal jsem šplhat do prudkého svahu. Slunce sice ještě nezašlo, ale v údolí se 
už rozprostíraly dlouhé stíny. Cítil jsem, jak mi šlapou na paty. Svah byl tak prudký, že na 
pomoc chodidlům často přicházely při chůzi i ruce. Prošel jsem kolem několika zřícených 
domů, několikrát se zastavil a hledal očima nějaký úkryt.

Za půl hodiny jsem vyšplhal až ke kamenným božím mukám, to už jsem byl obklopen jen 
lesem. V hloubce pode mnou bylo vidět několik střech usínajícího městečka, ale kolem mne 
bylo ještě trochu světla. Ani jsem nevěřil, že jsem ze sebe vyždímal tolik energie a batoh 
vytáhl nahoru, nicméně v tu chvíli jsem byl fyzicky téměř na dně. K tomu všemu krápalo 
a obloha se neskrývala tím, že zanedlouho spustí své další představení. Abych se přiznal, 
nevěděl jsem, jak z toho ven. Zčásti únavou, zčásti beznadějí jsem padl na kolena před boží 
muka a chvíli tak zůstal. Když jsem se vydýchal, poprosil jsem Jakuba o pomoc.

Pak jsem se s námahou zvedl na nohy. Z kapek už byl déšť a kolem mne byla tma. Vyndal 
jsem čelovku a vrávoravým krokem jsem se pustil dál po pěšině. Od muk šla po vrstevnici, 
tedy téměř po rovině. Za několik minut jsem se dostal do zaniklé osady v malém sedle 
a hned na okraji míjel napolo zřícený statek. Z jedné strany měl ve štítě vyvrácený vikýř 
s žebříkem. Shodil jsem batoh a vylezl se na půdu podívat. Podlaha byla sice místy propadlá, 
ale velká část byla stále stabilní. Navíc plná sena.

Vytáhl jsem nahoru batoh a připravil si místo na spaní. Střecha byla plná děr, ale přímo 
nad senem byla jako nová. Poslouchal jsem, jak se venku rozpršelo. Okolní svět se propadal 
do spánku a já ho za několik minut spokojeně následoval. Než jsem ale usnul, musel jsem 
se zasmát. Byla to ale sakra náhoda, že jsem našel tohle místo. Nebo to náhoda nebyla?

Ondřej Pulkrábek
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Na návštěvě u

Františka Kotěšovce
Narozen: v Teplicích r. 1965
Stav:   ženatý
Povolání:  výuka na Jihočeské univerzitě – dějiny filozofie starověku, biskupské gym-

názium J. N. Neumanna – dějepis a latina, od r. 1993 Státní okresní archiv 
Prachatice.

Zájmy:  četba knih, sbírání papírových betlémů, historie (především období antiky 
a  Rakouska-Uherska), filozofie, humoristická literatura, návštěvy divadla 
a muzea, poslech hudby (klasika, šanson, rock)

Mohl bys nám přiblížit více, Františku, z jakého prostředí pocházíš?
Můj tatínek pocházel z Klatovska, v Teplicích se mu moc nelíbilo, toužil odejít na Šu-

mavu, chtěl do Prachatic. Maminka měla těžké astma, a proto jí lékaři doporučovali od-
chod z této severočeské oblasti, ve které bylo nejhorší životní prostředí v Čechách (blízkost 
uhelných dolů a průmyslových závodů) – častá inverze vyvolávala dušnost u astmatiků. 
Byť moje maminka byla teplickou rodačkou a  lokálpatriotkou – měla zde rodinné záze-
mí a přátele, odešla v polovině roku 1965 s tatínkem a s mojí maličkostí do jihočeských 
Vodňan.	Tatínek	tu	pracoval	na	poliklinice	jako	obvodní	lékař.	Vzhledem	ke	zdravotním	
komplikacím maminky jsem vyrůstal jako „jedináček“. 

Bývalé	královské	město	Vodňany	se	stalo	městem	mého	dětství	a mládí.	Ve	Vodňanech	
jsem obdivoval krásné starobylé objekty – kostely Narození Panny Marie a sv. Jana Křtitele, 
hradby, ad.

Od kdy jsi získal vztah k lidské minulosti?
O dějiny jsem se zajímal již od dětství, proto jsem po absolvování základní školy stu-

doval humanitní větev Jírovcova gymnázia v Českých Budějovicích. Vedle dějepisu jsem 
obdivoval krásu latinského jazyka, moudrost antických filozofů. Z tohoto důvodu jsem po 
maturitě podal přihlášku na FF UK v Praze, obor filozofie a historie. 

Přestože mám na toto období krásné vzpomínky, toužil jsem pracovat v instituci, kde 
budu moci spatřit historické dokumenty. Nastoupil jsem tedy do Státního okresního ar-
chivu v Prachaticích. V této instituci pracuji dodnes.

Mohl bys nám přiblížit svou cestu ke křesťanské víře?
Moje babička, maminka mé matky, byla upřímnou věřící. I já se cítil v kostele příjemně, 

miloval	jsem	nádherné	obrazy	a sochy,	a především	čarokrásný	vodňanský	betlém.	Tatí-
nek byl umírněným ateistou, na druhou stranu miloval starou hudbu včetně církevních 
skladeb, betlémy a sochy. Poněvadž už od útlého mládí jsem se zajímal o historii, obdi-
voval jsem velké osobnosti jižních Čech. Každý rok jsem jezdil do Husince prohlédnout 
si rodný dům Mistra Jana Husa, blízký hrad Helfenburk i bojiště u Sudoměře. Obdivoval 
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jsem husitskou epochu a samozřejmě 
odsuzoval věrolomnost katolických 
církevních hodnostářů. Později jsem 
obdivoval i  období renesance a  baro-
ka, ale všechno to násilí (krvavé vál-
ky) vedlo k mé „skepsi“ vůči existenci 
Boha. Můj názor se změnil až studiem 
filozofie a historie na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy. Tehdy jsem si 
zamiloval Platóna a Augustina, zejmé-
na Augustinovu osobitou autobiografii 
Vyznání.

Jelikož jsem obdivoval antiku, rád 
jsem překládal z  latiny a  posléze si 
u patera Tvrdka na Lomci začal osvojo-
vat základy starořečtiny. Ta duchovní 
atmosféra mne dokonale ovlivnila, stal 
jsem se vyznavačem tzv. křesťanské 
neuvědomělé víry „filozofů“, což byl 
první krůček ke skutečné římskokato-
lické víře.

K mé cestě mi pomohla i  četba nádherných knih o baroku, Břevnovském klášteře…. 
z nakladatelství Kalich a Vyšehrad. 

Jaké je být pokřtěn až jako dospělý?
Jednoho dne roku 1992 jsem se skálopevně rozhodl nechat se pokřtít. Je zajímavé, že 

totéž napadlo i maminku, aniž bychom o tom předem spolu diskutovali. A tak jsem začal 
chodit	za	tehdejším	vodňanským	děkanem	Otcem	P. Slávkem	Švehlou	a příští	rok	 jsem	
přijal svátost křtu.

Samozřejmě zpočátku jsem vše viděl krásné, ideální a radostné, jednalo se o naivní až 
dětinskou víru. A proto brzy přišla krize víry. Bylo to spojeno s problémy jak po stránce 
osobní, tak i pracovní. Ta temnota „Velkého pátku“ byla ve zpětném pohledu velice inspi-
rující. Překonal jsem ji četbou duchovní literatury, modlitbami i pomocí svých nejbližších, 
především díky své budoucí manželce Irence (se kterou jsem se oženil roku 1997, svatbu 
jsme tehdy měli na Lomci). 

Později jsem začal číst knihy pana profesora Tomáše Halíka, který prošel také touto 
„krizí víry“ s podobnými pocity a myšlenkami.

Dnes vím, že Bůh je zahalen tajemstvím, které je pro lidského jedince nepostřehnutelné 
a nepochopitelné, a křesťan žije s nadějí na setkání s tímto Nejvyšším Bytím.

Jak jsem již uvedl, můj skeptický názor na víru pramenil v zájmu o dějiny, nedovedl jsem 
pochopit, proč Bůh nezasáhl proti páchání zla lidskými jedinci. Teprve po překonání těchto 
pochybností, které trvaly 2 roky, jsem vše viděl v jiném světle.

Člověk byl obdařen svobodnou vůlí, může ji využít ve prospěch společenství nebo vše 
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podřídit svým egocentrickým zájmům. A zatím Dobro, Pravda, Krása a Láska nevymizela 
z lidského společenství, což bohužel přinášelo, a bude tomu tak i v budoucnu, mnoho lid-
ských obětí. Nejmarkantněji nám toto ilustruje existence a šíření křesťanské víry po dobu 
více než dvou tisíciletí.

K jakému období našich dějin máš hlubší vztah?
K mým nejoblíbenějším obdobím českých dějin patří éra vzniku novodobé české společ-

nosti v 2. polovině 19. století, epocha Rakousko–uherské monarchie. Je to období nebývalé 
hospodářské prosperity, vytváření husté sítě železničních tratí, vzniku mnoha kulturních 
a osvětových institucí, škol, atd.

Z nezměrného úsilí těchto našich předků máme vytvořeny hospodářsko-kulturní zá-
klady moderního věku. 

Vraťme se k tvým koníčkům.
Jak jsem již uvedl, miluji humor; poslední dobou především Wericha, Horníčka a Járu 

Cimrmana. Ostatně v jednom diskusním příspěvku Cimrmanovy hry Lijavec je uvedena 
hluboká moudrost vztahující se i k stavu náboženských postojů v naší společnosti – „Jsem 
beznadějný ateista, až se bojím, že mě za to Pán Bůh jednou potrestá.“ 

Tvůj rozsah zájmů je velmi široký, mohl bys nám o některém tvém koníčku více pro-
zradit?

Nejdéle asi trvá můj sběratelský koníček. Když mi bylo pět let, dostal jsem od naší jedné 
známé první betlém – tzv. “malý betlém Vojtěcha Kubašty“. Poté v období normalizace 
nebylo možné betlémy sehnat, pouze občas vyšla nějaká vánoční pohlednice s jesličkami 
(velmi zřídka, neboť většinou byly fotografovány větve jehličnanů s vánočními ozdobami, 
s miskou jablíček či oříšků nebo vánoční zasněžená krajina se smrky).

Teprve koncem 80. let jsem sehnal další papírové betlémy. Poté přišlo s postupující ko-
mercionalizací naší společnosti období „Santa Klausů“, kdy v první polovině devadesátých 
let minulého století nebylo možné sehnat betlémy, na rozdíl od figurek Santa Klause s ty-
pickou červenou čepicí.

Na konci minulého století nastal opět návrat k českým tradicím, takže jsem svou sbírku 
mohl	doplňovat.

V současné době vlastním kolem devadesáti kusů papírových betlémů a několik kera-
mických jesliček. Část své sbírky jsem vystavoval při vánočních výstavách v Prachatickém 
muzeu,	Městském	muzeu	a galerii	ve	Vodňanech,	v muzeu	v Netolicích.	Před	několika	lety	
jsem měl vánoční výstavu v zasedací místnosti Státního okresního archivu Prachatice.

Protože byl rozhovor uskutečněn v lednu, dovoluji si uvést i závěrečné přání pana Františka 
Kotěšovce:

Závěrem bych chtěl Tobě, Hedo, i všem „lidem dobré vůle“ popřát do následujícího roku 
2021 hodně Božího požehnání; taktéž zdraví a  štěstí. Pevně věřím v  překonání tohoto 
smutného koronavirového období.

Připravila Hedvika Říhová
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Pozvánka

Termíny tábora: 
1. turnus (1. – 5. třída) 1. 7. – 8. 7. 2021

2. turnus (6. – 9. třída) 10. 7. – 17. 7. 2021

Přihláška je na facebookových stránkách „Tábor – Lásky Hrad“. 
Případně se obraťte na hlavního vedoucího na tel. č. 605 950 277 
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Netolicko na přelomu křesťanství

rostislavův podíl na církevních poměrech 
velké moravy a českého státu, 
rozhodnutí mezi Byzancí a latinským 
západem

Co skutečně vedlo Rostislava, že se obrací r. 862 k byzantskému císaři Michaelovi III. 
s žádostí o vyslání misie na Velkou Moravu? Odpověď je nutno hledat v politické situaci, 
která nastala smrtí Karla Velikého (†28,01,814), kdy po ztrátě nejstaršího syna Karlomana 
Pipina (†810) určil r. 816 svým nástupcem nejmladšího syna Ludvíka I. Pobožného. Ten 
místo toho, aby navázal na otcovy reformy, tak nemalým dílem přispěl k promrhání otcova 
dědictví. Své úsilí věnoval podpoře fanatického mnicha Benedikta (750 – 821), který pro-
vedl nápravu klášterů a kapitul i věcí světských. Ten v duchu přísné regule zakázal na třech 
synodách vše, co nějak souviselo se světem a praktickým životem včetně škol. Přesvědčil cí-
saře,	že	státní	moc	a říše	i církev	jedno	jsou	a jednotně	naplňují	božský	řád	spasení,	přičemž	
náprava církve měla být předpokladem nápravy říše. Ta se měla podřídit mnišskému ideálu 
a tím se vlastně přiblížit stavu praktikovanému Byzancí. Ludvíkovo Imperium christianum 
se uzavřelo do sebe a zaujalo zcela defenzivní pozici. Říše tak ztratila ideu státu, který je 
nezávislý na panovníkovi. Jednotu celého impéria udržovala pouze církev z důvodu úzkého 
sepětí s panovníkem. 

V Byzanci vedl tento princip k jednoznačnému nadřazení císaře a jeho světské moci nad 
východní církví a v novodobém slova smyslu k tzv. caesaropapismu. Tak ve Franské říši to 
vedlo k opaku. Biskupové – původně kaplani a vykonavatelé úřední moci panovníka – se 
počali emancipovat, nadřazovat se nad něj, poučovat ho a korigovat jeho rozhodnutí, což 
nakonec vedlo k oddělení světské a církevní moci a soupeření o nadřazenost jedné z nich, 
jak v plné nahotě ukázaly později tzv. boje o investituru (1075 – 1122).

Ludvíkovi se sice podařilo s Benediktem reformovat kláštery a potom také světský klé-
rus, jemuž předepsal tzv. „cášskou“ řeholi, kterou položil základy kanovnického života v ka-
pitulách, a naivně se domníval, že tím dosáhl vytčeného cíle. Ludvík musel také za účelem 
uspokojení svých věrných z řad aristokracie sáhnout na církevní majetek, čímž se dostal 
nakonec do těžkého konfliktu s církevní hierarchií. Současně se od něho počala odvracet 
i říšská aristokracie, když viděla, že na rozdíl od jeho otce, který řídil Říši ze sedla z řady 
míst Říše, Ludvík řídil vše z Cách. Začali se tak od Ludvíka odvracet a přiklánět se k místním 
nebo dílčím panovníkům z rodu Karolingerů – vnukům Karla Velikého. Zejména pak, kdy 
podle principu nároku legitimních synů císaře na část otcovského dědictví, který platil již 
od časů merovejských králů, mělo dojít ještě za života otce ke „spravedlivému rozdělení“ 
Říše mezi syny. Tento princip ve svém důsledku oslaboval Říši jak na venek, tak i uvnitř 
a vyvolával řadu rozporů i konfliktů.

V červenci roku 817 dal Ludvík I. Pobožný vyhlásit povinné půsty po celé zemi a svolal 
velký sněm do Cách, při němž vyhlásil budoucí rozdělení impéria mezi své syny. Přičemž 
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si uvědomil zhoubnost dělení dle zvykového práva a ponechal Franskou říši nejstaršímu 
synovi Lotharovi I. (795 – 855), který se měl stát císařem a jeho nástupcem. Prostřední 
syn	Pipin	I.	(797	–	838)	obdržel	Aquitánii,	Gaskoňsko,	celou	marku	toulovskou	a navíc	4	
hrabství. Nejmladší syn Ludvík (II.) Němec (805/6 – 876) získal Bavorsko, Korutany, Čechy, 
území Avarů i Slovanů a k tomu 2 dominikální osady v Severní bavorské marce. Při tomto 
dělení opomenul syna své družky Karlomanna řeč. Pippina (773/7 – 810), který se měl po 
jeho smrti stát králem Itálie. Také syn z 2. manželství s Juditou, Karel II. Lysý (823 – 877) 
získal Alamanii, Alsasko a Raetii. 

Po smrti rádce Benedikta (†821) Ludvík kajícně odvolal na říšském sněmu v Attigny 
r. 822 všechny své mocenské zásahy. Tento císařův krok znamenal pro aristokracii otřes 
odhalující naprosto slabošské postavení císaře. K tomu přistoupila nespokojenost 2. man-
želky Judity v boji o nástupnictví jejího syna Karla II. Lysého (823 – 877), která rozvinula 
rozsáhlou síť intrik, při nichž zcela ovládla dvůr i císaře. To bylo poslední kapkou, která 
spustila celý mechanismus těžké mocenské krize. Vyvstal tak okamžitý odpor císařových 
synů z I. manželství a na ně vázané franské aristokracie. K tomu přistoupily v té době neú-
spěchy císaře v bojích s Bulhary a s Araby ve Španělsku a Dány na severu r. 827. Ke kritice 
císaře se přidali i biskupové, kteří kritizovali učení o dvou mocích papeže Gelasia I. (492 
– 496). Všeobecná nespokojenost tak vyústila v otevřené povstání synů proti otci a odtud 
již vedla cesta k definitivnímu rozdělení Říše. V letech 833 – 834 byl Ludvík I. Pobožný 
dokonce přinucen vzdát se vlády a podrobit se veřejnému pokání. Nakonec císař 20.6.840 
umírá při opětovném tažení proti svému synovi Ludvíkovi (II.) Němci. Krize a vzájemné 
boje mezi jeho syny gradovaly 25.6.841 v  krvavé bitvě u  Fontenoy v  Burgundsku, kde 
právoplatný císař Lothar I. prohrál v boji s bratrem Ludvíkem (II.) Němcem a nevlastním 
bratrem Karlem II. Lysým. U Fontenoy tak padla idea hegemoniálního císařství a vzniká 
životaschopný a trvalý kompromis, který vyústil zrodem Západofranské a Východofranské 
říše, které se staly základem pozdějších národních států – Francie a Německa.

Výše uvedená vnitřní krize celé Franské říše vedla k zesílení emancipačního procesu 
slovanských „gentes“ na východní hranici Říše a jejich snahám o odtržení se z její nadvlá-
dy. Mojmírovský stát se přijetím křesťanství snažil prosadit nárok na své legitimní uznání 
jako součásti civilizačního křesťanského „univerza“ a pokoušet se zajistit si v jeho rámci 
nezávislé	nebo	zpočátku	alespoň	autonomní	postavení,	což	musela	v té	době	Franská	říše	
zmítaná vlastními problémy „de facto“ akceptovat. 

Dále lze také odpověď hledat ve sporech o působnost misijní činnosti Salcburku, Pasova 
a Řezna na území Velké Moravy a Čech. V říjnu 803 Karel Veliký potvrdil v Salcburku Pi-
ppinovo ustanovení z podzimu r. 796, kterým byla svěřena církevní správa v Panonii salc-
burským arcibiskupům, tedy i svěcení. Došlo tak k vymezení sfér vlivu a tím i ke střetům 
a rozporům s aquilejským patriarchátem na jihu. Spor vyřešil r. 811 císař tak, že hranicí 
se stala řeka Dráva a na severu, kde tyto spory vznikaly s biskupstvím v Pasově, pasov-
ská diecéze považovala za svou výlučnou oblast svého misijního působení území po obou 
březích Dunaje a na jihu až do podhůří Alp, na východě až k Rábě včetně území Moravy 
a Slovenska. Přičemž jak daleko na východ sféra vlivu sahala, není jasné. Nitransko do ní 
nespadalo, které si nárokoval do let 828 – 830 Salcburg. Spor mezi pasovským biskupem 
Reginharem a salcburgským arcibiskupem Adalramem tak musel řešit kolem r. 828 – 830 
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mladý bavorský král Ludvík (II.) Němec, který se zde měl od r. 826 z popudu svého otce 
Ludvíka I. Pobožného ujmout vlády. Ludvík nařídil rozdělit sporná území tak, že pasovské-
mu biskupství připadly farnosti na levém břehu Spratzbachu, Rabnitz a Raab, tj. dostalo 
celou Panonii. Území na druhém břehu pak spadalo pod církevní správu Salcburgu. Toto 
dělení také potvrzují donace pasovské diecéze. Není vyloučeno, že do sféry salcburského 
vlivu náležela i Morava, i když konkrétní doklady či výsledky misijní činnosti z jejího území 
nemáme a jiné náznaky ukazují na Pasov. Např. záznamy o pasovských biskupech uvádějí: 

„Léta páně osmistého třicátého prvního pokřtí Reginhar, biskup Matavů, všechny Mo-
ravany.“	Pasovští	biskupové	uplatňovali	nároky	na	Moravu	z titulu	christianizace	po	celé	
9. a 10. stol. a považovali jí stále za součást své diecéze, i když se stala od r. 869/70 samo-
statnou církevní provincií.

S  ohledem na uvedené spory dědiců Karla Velikého ústící vnitřní krizí celé Franské 
říše,	včetně	sporů	o církevní	správu	na	Moravě	a úspěchy	Rostislava	při	upevňování	své	
mocenské pozice a vlády, si Rostislav vytvořil všechny mocenské prostředky – moravské 
vojsko, opevněný systém hradišť jako kostru obrany a správy jeho státu. Proto se kolem 
r. 858/9 rýsují snahy Rostislava I. o vymanění se z moci bavorské církve a jejího vlivu na 
moravské záležitosti a tím také z vlivu východofranského krále, jeho politiky a mocenských 
ambicí. Od doby Ludvíka I. Pobožného platilo, že císař je pověřen péčí o božský plán spa-
sení. Z tohoto se vyvinula teze o spasení pouze těch, kdo jsou císařovými nebo královými 
poddanými, a tudíž ten, kdo se chce stát křesťanem, musí vstoupit do svazku Říše. To bylo 
samozřejmě i v Byzanci.

Snahou Rostislava bylo proto posílení politické samostatnosti vůči Franské říši v rám-
ci římského univerza osamostatněním Moravy od nadřazení bavorské církve. Ta zde vy-
budovala po r. 830 církevní organizaci nejenom pro náboženskou správu země, ale byla 
i  prodlouženou rukou Franků. Církevní záležitosti podléhaly poslušnosti v  hierarchii 
bavorského kléru a také provádění usnesení jeho synod a plnění příkazů svého biskupa 
prostřednictvím archipresbyterů. Je tak zřejmé, že všechny tyto instrukce a příkazy byly 
vydávané pouze z hlediska potřeb a zájmů bavorské, speciálně pasovské církve bez ohledu 
na to, zda jsou v souladu se zájmy Rostislava a jeho státu. K tomu nepotřebovali ani jeho 
souhlas. K  tomu přibývá i  to, že duchovní ustanovení jimi u  jednotlivých vlastnických 
kostelů mohli indoktrinovat velmožskou vrstvu ve prospěch Franků. Tím celkově mohli 
ovlivňovat	politiku	státu,	neboť	kníže	byl	při	svých	rozhodnutích	a svém	jednání	vázán	i na	
souhlas a podporu svých velmožů.

Proto Rostislav chtěl takovou církevní organizaci, která by nebyla řízena z venčí, byla 
spjata se státem a sloužila jeho zájmům i potřebám – nezávislé Rostislavovi svrchované Mo-

ravy. Základem struktury a organiza-
ce církve byly ještě v 9. stol. biskup-
ství, ale na západě se již prosazoval 

Zlatý solidus císaře Michaela III. – re-
verz a averz zobrazuje jeho matku a cí-
saře jako dítě (volný obr. Wikimedia 
Commons)
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primát římského papeže a také nová instituce arci-
biskupství, neboť dříve se biskupové sdružovali do 
metropolitních svazků na základě dobrovolnosti 
a metropolita představoval jakéhosi kolegiálního 
správce bez vyhraněných práv a povinností. Arci-
biskupství se na západě konstituovala z autority 
sv. Petra v nezávislou zemskou církev s jediným ar-
cibiskupem a panovníkem, jenž držel a vykonával 
v církvi stejná práva jako metropolita dle zásady, 
že hranice diecézí a arcidiecézí musejí odpovídat 
teritoriálnímu členění politickému. 

Všechna arcibiskupství, která zřídil Karel Veli-
ký, papeži potvrdili a jednalo se o biskupství misij-
ní, neboť působila v nově dobytých a christianizo-
vaných zemích. Karel Veliký se také snažil zabránit 
tomu, aby arcibiskupství podporovala svébytný 
boj na těchto nově připojených a christianizova-
ných územích. Tuto koncepci si také uvědomoval 
Rostislav. Jak rostla autorita římského papeže, je-
vila se možnost vymanění se z područí Franků re-
álnější. Právě v době pontifikátu Mikuláše I. (858 
– 867) se zdálo Rostislavovi, že je optimální doba 
pro uskutečnění jeho myšlenky. Proto musela být 
vedena celá snaha ke zřízení arcibiskupství a ni-
koliv jenom biskupství, které by stejně s největší pravděpodobností podléhalo Salzburgu 
či jiné metropoli, a  papež také v  tomto období zřizoval pouze arcibiskupství. Z  tohoto 
důvodu se Rostislav obrátil na papeže s žádostí o církevní podřízenost přímo pod římskou 
kurii. V té době ovšem probíhal spor mezi nástupci Ludvíka I. Pobožného a papež, který 
se opíral právě o moc východofranského panovníka, byl zdrženlivý k Rostislavově žádosti, 
jejíž datum spadá před r. 862. 

Na rozdíl od římské církve byla organizace východní církve episkopální s nadřazeností 
patriarchů, kdy hlavu církve tvořilo v podstatě 5 samostatných patriarchů (konstantinopol-
ský, jeruzalémský, antiochijský, alexandrijský, římský a někdy se k nim počítal i aquilejský), 
mezi nimiž zaujímali římští papežové pouze čestný primát daný jejich nástupnictvím po 
apoštolu Petrovi, a v žádném případě nepřiznávala římským pontifikům právo zasahovat 
do záležitostí jiných patriarchů. Vrcholnou moc v církvi měl mít pouze ekumenický tedy 
všeobecný koncil svolaný byzantským císařem jako nejvyšší světskou hlavou všeho křes-
ťanstva. 

Proto, když se Rostislav nedočkal odpovědi na svou žádost od římské kurie (852 – 862), 
obrátil se k Byzanci. Rostislav r. 862 vyslal poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. do 
Konstantinopole s žádostí o vyslání biskupa. Rámcově lze příchod poselstva do Konstan-
tinopole situovat do první poloviny r. 863.

Příště se budeme zabývat výsledkem Rostislavova poselstva. Miroslav Böhm

Papež Mikuláš I. – ilustrace z knihy The 
Lives and Times of the Popes autora 
Chevalier Artaud de Montor
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Stojí za přečtení

Exorcista Elias Vella
v rozhovoru s Martinem Ližičiarem
Ďábel se nás bojí

Pamatujeme si jistě velmi dob-
ře návštěvu P. Velly v Prachaticích, 
kde vedl duchovní obnovu. Dá se 
říci, že velkou část života tráví 
na cestách. Jak se vyjádřil, jeho 
farností je celý svět. Nejede tam, 
kam ho nepozvou. Chce si být jistý, 
že tam, kam cestuje, ho volá Bůh. 
Můžeme si položit otázku, nakolik 
nás zajímá Boží vůle, když se v ně-
čem rozhodujeme. 

E. Vella přiznává, že dřív pra-
coval víc pro Boha, než s Bohem. 
Změna nastala po setkání s charis-
matickou obnovou. Projevovala se 
u něj skepse vůči existenci ďábla, 
považoval ho jen za abstraktní zlo. 
Upozorňuje:	„Když	nebudeš	proti	
ďáblovi bojovat, bude on utíkat za 
tebou a nahánět tě – je lepší s ním 
bojovat, než před ním utíkat.“ Ďá-
bel je čirá nenávist. Nenávidí i ty, 
kdo pro něj pracují. Je závislý na 
nenávisti – jako alkoholik, který 
nedokáže přestat pít, i když ví, že 
si ničí játra, tak on nedokáže pře-
stat bojovat, i když je poražen.

Když hřešíme, otevíráme ďáblu 
dveře. Kdo se ďáblu otevře, může se sice mít dobře (bohatství, sláva, moc), ale odnese si to 
v jiné rovině (duchovní život, vztahy v rodině). Je absurdní modlit se, chodit do kostela, 
a přitom	zároveň	praktikovat	okultismus	nebo	spiritismus.	Kdo	tohle	dělá,	sedí	na	dvou	
židlích. Rozlišujme: dobře vypadající věci nemusejí pocházet od Boha. Mohou být od ďábla.

Ďábel se nás bojí, protože máme silné zbraně: Eucharistii, svátost smíření, Pannu Marii, 
kříž, Ježíšovu krev. Tak si tyto zbraně nenechme vyrazit z ruky a správně je používejme.

Romana Bilderová
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Vypravili jsme se

do lhenic
Tentokráte jsem se vypravila s kronikářem do krásného městyse Lhenice. Otevřela jsem kro-

niku obce a začala jsem v ní listovat. Lhenice jsou rodným městečkem mé maminky. Její rodina 
zde žila až do doby, kdy její babička s dědou byli nuceni městečko s velkou bolestí v srdci opustit. 
Bylo jim tehdy kolem osmdesáti let. Odcházeli s uzlíčkem toho nejnutnějšího, vlastně nařízeného, 
a stále věřili, že se vrátí domů. Byli německé národnosti a postihl je osud stejný jako jiné německé 
rodiny. Rodiče mé maminky zde zůstali, ale jejich život byl těžký. Děda byl Čech a babička půvo-
dem Němka. Smíšené manželství, tak mohli zůstat. Přišli ale o všechen majetek, byl jim zkonfis-
kován, žili v pastoušce, děda byl propuštěn ze služby hajného. Češi je nenáviděli, i když dříve byli 
přáteli. Ráda se maminka vracela do svého rodiště, ale k rodnému domu přijít nechtěla. Vázaly ji 
k místu vzpomínky na hezké bezstarostné dětství, ale i právě na loučení s jejími prarodiči. Bylo 
to hrozné loučení, nářek a pláč, objímání nebralo konce. Nedalo se nic dělat, museli se rozloučit. 
Babička vyndala z kapsy kabátku bílý kapesník a tím mávala, až zmizela v nedohlednu. Nikdy 
se s rodinou již nesetkali. Dostali se po strastiplné cestě až daleko od hranic země, kde měli své 
kořeny, nedaleko města Augsburg.

Kronika městyse lhenice
Tato kronika obsahuje 260 listů psaných ručně, krasopisem. Byla zakoupena v roce 1929 

za obnos 198,- K.
Psal se rok 1918, 28. říjen, den, který je zapsán zlatými slovy v dějinách naší vlasti. Tento 

den došel na poštovní úřad ve Lhenicích v pět hodin odpoledne telegram tohoto znění: 
Z nařízení Dr. Zahradníka bylo prohlášeno Československo u sochy sv. Václava na Václavském 
náměstí za samostatný stát. Nařizuji!

– ihned odstranit veškeré odznaky bývalého rakouského státu
– veškeré zásilky vozové a kusové jdoucí do Vídně a Německa zadržeti, ihned do Prahy hlásiti 
– provoz v našem vnitrozemí nepřetržitě udržovati
– podepsán Dr. Zahradník.
Následoval druhý telegram tohoto znění: Oběžník na všechny stanice z Plzně. Rakousko 

kapitulovalo, přijalo všechny podmínky Wilsonovo. Vyzvěte všechny okolní obce k zachování na-
prostého klidu až do vydání pokynů z Prahy.

Po zveřejnění těchto telegramů se začali shlukovat lidé. Prožívali velkou radost, těšili se 
na nový život v novém státě bez poručenství Habsburgů. Budeme vládnout sami. Někteří 
občané	vynesli	z radnice	bývalý	rakouský	prapor	černo-žlutý,	rozdělali	na	náměstí	oheň	
a spálili jej. Na poště i četnické stanici odstranili erby.

Dne 31. října se konala slavnost na počest naší samostatnosti za vedení p. učitele Jakuba 
Eremiáše. V sobotu večer kráčel průvod městysem s hudbou a lampióny. Ráno se seřadili 
místní i okolní spolky, školní mládež na náměstí. Proslov přednesl pan Antonín Kösseb. Pak 
šel průvod do kostela na mši svatou. Při slavnosti prodávaly dívky oblečené do národních 
krojů odznaky československé, ve prospěch Českého srdce, pro sirotky po padlých vojínech. 
Občanská záložna vyhověla žádosti a věnovala obnos 320,- K na úhradu nákladů slavnosti.
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Obecním starostou byl Petr Stehlík, č.p. 19. Místním farářem byl Matěj Pužej. Četnické 
stanici velel František Bechyně, strážmistr. Bylo to v domě u Barvířů č.p. 157. Na poště 
poštmistrovala slečna Aloisie Gregorová. Pošta byla v domě Arnolda Gregory.

Škola lhenická byla pětitřídní. Jejím správcem byl pan učitel Rudolf Pintr, zdejší rodák 
z č.p. 15 (u Truků). Další učitelé byli Václav Kindlman, rodák, Aloisie Pintrová, Jakub Ere-
miáš a Anna Mášlová. 

Náboženství vyučoval kaplan Jan Šrámek. Ten ale brzo odešel. Po něm přišel kaplan 
Adolf Vomáčka. Bylo hodně žáků, celkem 394.

Radost ze samostatnosti státu byla promíchána bolestí při vzpomínce na oběti války. 
Celá obec vzpomínala na padlé rodáky, kteří padli v cizině a také tam byli pohřbeni. 

Ze Lhenic zahynulo 35 občanů. Ještě větší počet byl těch zmrzačených. Bez rukou, no-
hou, s trvalými duševními problémy. Ani jeden z vojáků se nenavrátil zdráv domů. Někteří 
byli vícekráte raněni, byli postiženi nemocemi. Podvyživeni, pronásledoval je mor a epide-
mie španělské chřipky, která řádila i u nás. V měsících říjnu a listopadu zemřelo v obci na 
tuto nemoc 36 lidí, většinou mladých. Z měst na venkov začínalo jezdit čím dál tím víc lidí. 
Ve městě byl hlad. Lidé dělali výměnný obchod, potraviny za oblečení apod. Vesničané tak 
velkou měrou přispěli ke zmírnění bídy ve městech. První nadšení a radost začala ochabo-
vat. Poměry byly neutěšené.

Domů se vraceli legionáři z Ruska, Francie, mezi nimi byl ruský legionář Vojtěch Steh-
lík se zcela podlomeným zdravím, Tomáš Kalíšek též ruský legionář, Vojtěch Majer, Alois 
Erhart legionář francouzský.

Poválečný rok nutil dosud lid k přinášení obětí a ten to těžce nesl. Lid pronásledovala 
rekvizice, neblahá památka bývalého Rakouska, omezení výživy, stoupala drahota potra-
vin, nastalo kolkování peněz. 

V tomto roce byly u kašny na náměstí vysazeny čtyři lípy na památku osvobození. Pro-
běhla slavnost, zpívala se česká hymna „Kde domov můj“. Oslava byla zdařilá, utkvěla 
v pamětech mnoha lhenických lidí.

 Z nemocnice se vrátil učitel František Řezanka, jemuž při nastupování do vlaku po 
převratě, kdy chtěl odjet z halského bojiště domů, roztříštila snad poslední kulka pravou 
ruku. Začal učit a psát rukou levou. V městečku začala být také nouze o byty. 

Rovněž byla v obci prováděna pozemková reforma. Ze zákona byly zabírány dlouhodobé 
pachty. Ve Lhenicích byly zabrány pozemky Nového Dvora z panství Schwarzenbergů. Ti, 
co drželi pozemky přes 20 let, si je mohli od státu odkoupit do vlastnictví.

Dne 13. července se projednávalo zavedení telegrafního vedení z Netolic do Lhenic.
Zajímavostí se v kronice nachází ještě mnoho, mám je vypsané, ale do článku je nelze najednou 

popsat. Toto vyprávění jsem ukončila rokem 1920. I  já ráda do Lhenic jezdím, zvláště v době, 
kdy jsou Lhenice plné třešňových květů. Tou dobou se snad letos dočkáme i pokračování těchto 
vzpomínek. Zpracovala Milli Hojdekrová

***
Na historických mapách jsou Lhenice označeny jako Elhenitz. Již v roce 1263 je tehdejší 

ves připomínána jako součást majetku kláštera Zlatá Koruna. Od r. 1420 pak měli pozdější 
městys v držení Rožmberkové a další české šlechtické rody. 
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Pro cestu do Lhenic si můžete vybrat několik tras, jedna je malebnější než druhá – od 
Prachatic, od Netolic a snad nejkrásnější přes Vitějovice. Na jaře, v létě a na podzim pro-
jíždíte mezi sady jablek a třešní. Také místní jména označující 
kopce a vrchy vyprávějí o minulosti kraje. Projíždíte vsí Hradce 
ležící mezi dvěma někdejšími keltskými hradišti a  také vrch 
Stráž mnoho napovídá o své minulosti.

Na poměrně rozlehlém lhenickém náměstí zaujme návštěv-
níka barokní kostel svatého Jakuba Většího. Kostelní věž vítá 
již zdaleka návštěvníky kraje. Prostranstvím kolem půlkruho-
vého závěru projdete branou k renesančnímu Panskému domu, 
zdobenému sgrafitovou výzdobou. Dům je památkou na rožm-
berské panstvo. 

Od náměstí stoupá několik uliček směrem ke hřbitovu. Ten 
byl založen v době josefínských reforem mimo kostel, kde se 
rozkládal od doby středověku. Na jeho dávnou historii ještě 
donedávna upomínala dnes již zbořená márnice. 

Hlavním cílem, za kterým jsme se vypravili, je křížová cesta 
vedoucí od hřbitova do kopce tvořená čtrnácti výklenkovými 
kaplemi. Obrazy v kaplích je třeba po každé zimě kontrolovat, očistit a obnovit jejich závě-
rečný lak, případně samotnou malbu. Také letos nás tato práce čeká, jen co počasí dovolí. 

O historii této Křížové cesty jsme psali 
v JP č. 7 před 3 roky.

Nad posledním zastavením nás uví-
tá nově opravená fasáda kaple Zvěsto-
vání Panně Marii. Od ní je nádherný 
výhled do kraje a na malebný městys 
Lhenice. 

Vladimíra Kunešová

Fota autorky a Marie Jarošová
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Stalo seStalo se

V  únoru jsme s  dětmi některé online hodiny náboženství vyměnili za procházky ke 
křížům v krajině.

Poznáte je z fotografií? Dva najdete ve Vitějovicích a jeden v Prachaticích.
katechetka Lenka


