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Verba movent, exempla trahunt 

Milý Charlie, Pavlíku, Pepo (2x), Michalko, Natálko, Sáro a Vašíku, 
nedávno  jste byli u první svaté zpovědi a následující neděli, o slavnosti 

Božího Těla, jste byli u prvního svatého přijímání. Je to už skoro měsíc, ale 
pořád  na  to  velmi  rád  vzpomínám.  S  Pánem  Ježíšem  jsme  potom  přišli 
i k mariánskému  sloupu  na  blatenském  náměstí  a modlili  se  za  všechny 
obyvatele  našeho  města.  Byli  přitom  vaši  rodiče  i  kmotři,  vaši  přátelé 
a kamarádi, protože to je tak významný den, že se to nedá slovy ani popsat. 
Poprvé je totiž jenom jednou v životě. 

Milí  rodiče,  těchto  výše  zmiňovaných  dětí,  slova  hýbají  a  motivují, 
příklady táhnou, je psáno jako nadpis tohoto úvodu do Farního zpravodaje. 
Tato  slova  jsou  adresována  vám,  kterým  Bůh  tyto  děti  svěřil  jako  svůj 
poklad k péči a výchově. Spoléhá na Vás! 

P. Rudolf Hušek 
Pouť v Hlupíně 

Dne 18. května 2019 jsme slavili v kapli v Hlupíně pouť k svatému Janu 
Nepomuckému a zároveň si připomněli vzácného člověka P. Jana Komrsku, 
od jehož úmrtí uplyne letos 80 let.  

Mši  svatou  sloužil  P.  Rudolf  z Blatné  za  asistence  jáhna  Františka  ze 
Sedlice.  Na  oltáři  byl  vystaven  barokní  relikviář  s ostatky  svatého  Jana 
Nepomuckého, jímž nám na závěr mše P. Rudolf požehnal. 

Hned  na  to  navazovala  přednáška  exsenátora  pana  Josefa  Kalbáče 
o P. Janu Komrskovi. Seznámili  jsme  se  s řadou písemností  z té doby, ale 
i osobním pohledem na život a dílo našeho předka a rodáka. 

Po  přednášce  jsme  ještě  poseděli  s poutníky  převážně  z Třebohostic 
a Zadních Zborovic u chutného pohoštění. 

Mgr. Milena Břicháčková 

Číslo 52                                                                               Prázdniny  2019 
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Vzpomínka na P. Jana Komrsku z Hlupína 
Letos si připomeneme 80. výročí úmrtí kněze Jana 

Komrsky,  superiora  kláštera  v Horažďovicích, 
biskupského notáře a děkana. 

18. 7. 1884  se  narodil  na  selském  statku 
v Hlupíně  č.  5  zbožným  rodičům  Františkovi 
a Boženě,  jako deváté dítě  z jedenácti,  syn  Jan. 
V dětství  projevoval  velké  nadání,  proto  byl 
poslán na studia. 

16. 9. 1898 ‐ 15. 6. 1905  studoval gymnasium 
v Českých  Budějovicích  při  Kongregaci  bratří 
nejsvětější  svátosti  (petrini).  Z té  doby  pochází 
stručná  zpráva,  že  „studoval  s prospěchem 
obstojným a jeho chování bylo chvalitebné“. 

Poté studoval v Římě bohosloví, byl chovancem papežské české koleje. 
Na kněze byl vysvěcen v Římě 25. 7. 1912, první mši svatou sloužil druhý 
den  na  svátek  svaté  Anny  v kapli  svatého  Václava  v Trevech,  v italské 
Umbrii. 

Dva  roky  byl  kaplanem  v Tochovicích  u  Březnice.  17. 6. 1914  se  stal 
spirituálem horažďovického kláštera  sester de Notre Dame  , kde působil 
25  let.  Jak  je  uvedeno  v kronice  sester,  hlásil  se  k horažďovickému 
mateřinci  již  jako  chovanec  koleje.  V lednu  1913  napsal  ctihodné  sestře 
Gerardě  zprávu o  své  audienci u  svatého Otce Pia X.:  „Při  té příležitosti 
vzpomněl  jsem si na celou kongregaci Školských sester a osmělil  jsem se 
požádat  svatého  Otce,  zda  by  mohl  udělit  Vaší  milé  kongregaci  své 
apoštolské požehnání. S laskavým úsměvem vyslechl mou prosbu, pak mi 
stiskl  ruku se slovy:  'Zvláštní požehnání výhradně pro ně, ano?' Raduji se 
s celou  Vaší  kongregací  z tak  velikého  vyznamenání  a  přeji  srdečně,  aby 
ono  zvláštní požehnání náměstka Kristova na  zemi bylo všem  ctihodným 
sestrám i Vám zdrojem mnoha, mnoha milostí.“ 

Studia  v Římě  vtiskla  do  jeho  duše  pevnou  linii  horlivého  kněze 
a obohatila  jeho  ducha  velikými  poznatky  chrámového  umění.  Velmi  se 
zajímal  o  umělecké  památky  Říma,  třikrát  tam  vykonal  pouť.  Jednou 
navštívil francouzské Lurdy a Lisieux. Zúčastnil se eucharistického kongresu 
v Chicagu  v USA,  tam  kázal  a  zpovídal  krajany.  Zahraniční  zkušenosti  se 
projevily v jeho rozsáhlé činnosti pastorační a stavitelské. 

Byl horlivým duchovním  správcem, vedle péče o horažďovický klášter 
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dojížděl o nedělích do Zadních Zborovic, vyučoval katechismus v Zadních 
Zborovicích,  Břežanech,  Komušíně  a  ve  Veřechově.  Několikrát  vedl 
i exercicie. Z jeho stavitelských počinů uveďme rozšíření kostela v Zadních 
Zborovicích,  který  vybavil  vším  potřebným  a  připravil  v něm  biřmování. 
V Hlupíně  dal  zrestaurovat  kapličku,  rovněž  kapličku  svatého  Jana 
Nepomuckého  ve  Slivoňovicích  a  nový  kostelík  v Jetenovicích.  Vnitřní 
výmalba a nová okna chrámu ve Střelských Hošticích jsou dle jeho návrhu. 
Také  obnovil  a  udržoval  kostel  svatého  Vojtěcha  na  Práchni.  Klášterní 
chrám  miloval,  proto  jej  nechal  krásně  vyzdobit.  U  klášterního  kostela 
nechal postavit  věž a do ní opatřil  zvony a  zvonění na elektrický pohon. 
Rovněž opatřil zvony do kostela v Zadních Zborovicích, do kaple v Hlupíně 
a  ještě do dalších kaplí. Dovedl oslovit  štědré dárce a dobrodince a  také 
sám  ze  svých úspor na  zvony přispíval.  (Mnohé  zvony byly  zabaveny pro 
válečné  účely  v obou  světových  válkách.)  Korunou  jeho  stavitelského 
snažení  je  rozsáhlá budova kongregační Ozdravovny  lázeňského  typu pro 
starší  a  nemocné  sestry  v ulici  Blatenská,  dnes  objekt  nese  název 
Nemocnice následné péče. Základní kámen položil spolu s horažďovickým 
stavitelem  Jindřichem Bublou 3. 2. 1927.  Slavnostní  svěcení  se  konalo  již 
4. 12.  téhož  roku.  Sestry  bohužel  nemohly  ozdravovnu  užívat  dlouho. 
31. 5. 1944  major  německé  armády 
projevil  zájem  o  budovu  a  nemocné 
sestry se musely stěhovat do mateřince. 
Po  komunistickém  převratu  projevil 
o budovu  ozdravovny  i  kláštera  zájem 
stát  a  sestry  byly  přepraveny  do 
Štemplovce u Opavy. 

19. 5. 1939  se  v Hlupíně  konalo 
odhalení  a  posvěcení  pomníku  padlým 
v 1.  světové  válce.  Posvěcení  a mši  sv. 
vykonal P. Václav Bodlák, farář ze Záboří. 
P.  Jan  Komrska,  superior  z Horažďovic, 
měl krásný proslov před pomníkem. (Dle 
Pamětní knihy obce Hlupín.) 

Je  s podivem,  že  vedle  své  bohaté  pastorační  a  stavitelské  činnosti 
pracoval  i  ve  veřejném  životě.  Za  lidovou  stranu  byl  v Horažďovicích 
i náměstkem  starosty  a  dlouhá  léta  členem  městské  rady  a  členem 
ředitelství  Spořitelny.  Mimo  výše  uvedené  byl  starostlivým  správcem 
veškerého  kongregačního  hospodářství.  V mateřinci  provedl  adaptaci 
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měšťanské  školy,  zřídil  prakticky  vybavený  noviciát.  Provedl  opravu 
hospodářských budov, úpravu  zahrad,  skleníku,  stavbu  studní a moderní 
zařízení denního provozu. 

Snad  by  se  zdálo,  že  jeho  hojná  vnější  činnost  byla  na  škodu  jeho 
vnitřnímu  duchovnímu  životu.  Jak  je  zapsáno  v kronice  sester,  nebylo 
tomu tak. „Vynikal zírností, duševním klidem a nelíčenou zbožností. Při mši 
svaté přestával být člověkem, nořil se zcela do nepochopitelných tajemství 
a sloužil všechny tak, jako svou primiční. Uctíval obzvláště Srdce Páně, vzor 
srdce  kněžského,  a  oslavoval  je  zpívanou mší  svatou  o  prvních  pátcích 
v měsíci.“ 

Přes  veškerou péči  strakonického primáře MUDr. Hradeckého  zemřel 
6. 8. 1939 ve věku 55  let na bolestivý zánět mozkových blan.  Je pohřben 
v kněžském hrobě na hřbitově pod horažďovickou vodárnou. Na poslední 
cestě  jej  doprovodilo  55  kněží  tam,  kam  on  předtím  doprovodil 
55 zemřelých sestřiček.  

Ing. Petr Břicháček 
 
Pěšky z Blatné na Svatou Horu nebo 
Pěšky z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné do baziliky    
           Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami nebo  
Pěšky 45 km ze mše na mši 

Každý z poutníků by  jistě dokázal připojit svůj název. Pouť plná slunce 
a čtyřiceti  stupňových  teplot byla velkou  zkouškou vytrvalosti a odříkání. 
Oproti životním zkouškám však  ještě procházka růžovým sadem. Naštěstí 
nás provází životem verše Filipským 4:6‐7 1).  

Dva dny 29.‐30. června  jsme putovali s konkrétními úmysly, modlili se, 
odpočívali od svých starostí, sdíleli svůj život s přáteli na cestě na Svatou 
Horu.  

Čtvrtý ročník pouti  letos zaujal přes dvacet účastníků. Rekordní počet. 
Většina  lidí  se  už  některého  ročníku  zúčastnila,  někteří  mají  za  sebou 
všechny. Nejstarším  farnicím bylo přes 70  let. Velkou  radost nám udělal 
příjezd dalších farníků na mši na Svatou Horu.  

Čestná místa patří P. Marcinovi  a  sourozencům  Janovi  a  Stanislavovi, 
ministrantům,  kteří přijeli  z Polska. Milé  setkání. Host do domu, Bůh do 
domu.  Jak  pravdivé.  Kluci  se  snažili  porozumět  česky  a  byli  usměvaví, 
ochotní  a skromní.  Hned  po  pouti  s P.  Marcinem  sedali  do  auta 
a z Příbrami je čekala nejméně pětihodinová jízda domů.  
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S čím  bych  se  s vámi  podělila?  Trošku  jiné  postřehy.  Dojeďte  někdy 
navštívit  krásně  opravený  kostel  Nejsvětější  Trojice  v Černívsku.  Kostel 
prošel důkladnou barokní přestavbou  roku 1722. Vnitřní  zařízení pochází 
většinou z poloviny 18. století. 

Věděli  jste, že v Tochovicích kromě stájí v zatáčce stojí kostel svatého 
Martina s gotickým portálem? Kostel zde stával už od roku 1331. Nejstarší 
náhrobník na zdi je z roku 1554 a patří Benigně Kolovratové. 

Proč  společná modlitba na 
rozcestí Pod Vojnou? Na úpatí 
vrchu Vojna (666 m n.m.) stojí 
dochovaný  vězeňský  areál 
(Památník  Vojna,  Lešetice 
u Příbrami)  svého  druhu 
ojedinělý  ve  střední  Evropě. 
Tento  původně  zajatecký 
tábor  pro  německé  válečné 
zajatce  sloužil v období 1949‐
1951  jako  tábor  nucených 
prací  a  následně  až  do  roku 
1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu.  

V jakém slohu je areál na Svaté Hoře? …2) 
Pouť nám zpestřovaly všelijaké dobroty od farnic. Moc jim děkujeme. 
Příští  rok  se  těšíme  na  5.  ročník,  na  P. Martina  a  na  vás,  co  se  ještě 

neodvažujete. Odvažte  se  a  pojďte  na  procházku  na mši,  jistě  projdete 
i „růžovým sadem“. 

Ivona Procházková 
1) Filipským 4:6‐7 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě    
   děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, přesahující všechno  
   chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.  
2)  Barokní. 

 
Pěší pouť na Svatou Horu 

Je  sobota  29.  června.  Po  ranní mši  svaté o  svátku  apoštolů  sv.  Petra 
a Pavla a  s požehnáním P. Marcina Piaseckého vyrážíme na pěší pouť na 
Svatou  Horu.  Zajímavý  zážitek,  dnešní  svatí  toho  po  světě  taky  hodně 
nachodili. 

Dnešní cíl – Březnice. 
Moje nohy mě nesou. Ach, ty nohy, taková obyčejná část lidského těla 
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v porovnání se srdcem, mozkem….. Ale donesou mě do důležité místnosti 
zvané toaleta (WC), dojdu na nich do práce a zase domů. Běhám na nich 
po  zahrádce  a  kolem  kuchyňského  linky,  stojí  se  mnou  u  trouby 
a u sporáku, zkrátka asistují u každé mé činnosti. 

Nohy  –  taková  samozřejmost  v mládí.  Jejich  cena  stoupá  s věkem 
a mohou  se  stát  i příčinou  či předmětem  závisti. Vzpomínám na dávnou 
návštěvu  v domově  důchodců,  kde  jsme  zašli  za  bývalým  sousedem 
z našeho domu. Dotyčný pán se s chodítkem právě procházel po chodbě. 
Míjela  nás  čiperná  stařenka  bez  hole.  Soused  pozdvihl  prst  se  slovy: 
„Představte  si,  té  je  už  90  let  a  ještě  jí  to  běhá  a  bez  bolestí.“ 
A nostalgickým  pohledem  se  dívá  na  dveře,  které  zaklaply  za  dotyčnou 
paní. 

Je  teplo,  obloha  bez  jediného  mráčku.  Hezky  se  dnes  zahřejeme. 
Procházíme  Bezdědovice,  dále  kolem  Paštik,  kostel  sv.  Jana  Křtitele 
obepíná  lešení  jako  věnec.  Silnice na Chobot  je  schována  zčásti  v lesích. 
Jejich stín je příjemný. 

Po krátké pouze u Ženatého dubu pokračujeme přes Újezd. V prvním 
statku nás vítá paní……  jméno nevím…. s občerstvením. Je šťastná, že nás 
letos nepropásla. Na ujištění, že se také za ni pomodlíme, kývá s úsměvem 
hlavou. 

Černívsko  –  přestávka. V chalupě  u Urbanů  dostáváme  nášup  chutné 
polévky a koláčky. Tělo se musí posilnit na další cestu ale pozor, v horku 
s plnějším  žaludkem  se  špatně  pochoduje.  Pan  Urban,  který  je 
kostelníkem,  nás  pouští  do  kostela  Nejsvětějsí  Trojice.  Vedle  stojí  fara, 
kterou v průčelí zdobí výklenek s malovaným obrázkem Piety. Loučíme se, 
místní kočka nás také přišla vyprovodit.  

Procházíme  otevřenou  krajinou,  polními  i  lesními  cestami.  Maliny 
teprve zrají. Mlsání dnes nebude. Míjíme křížky a Boží muka na jihu Čech je 
jich  ještě  hodně  zachováno  a  opraveno.  Upozorňují  poutníka,  aby  se 
zastavil a pomodlil ke svému Stvořiteli.  

Mezi Hostišovicemi a Koupí  jdeme mezi poli a  loukami.  Je po poledni, 
slunce nám pěkně topí na hlavy. 

V Koupi se na návsi u kapličky schováme pod velký strom. Moje hlava si 
už  nepamatuje,  jestli  to  byla  lípa.  Vyzouvám  s některými  botky,  větrám 
chodidla. Paráda. Pokračujeme v cestě na Hudčice. A vida, třešně už zrají, 
tak  přece  nějaké  mlsání  do  pusy.  Kolem  nás  pole  s řepkou,  obilím, 
hrachem  i kukuřicí, ale ani  jeden  lísteček bramborové natě. No, musí mi 
stačit ty na zahrádce. 
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Procházíme kolem železniční zastávky Hudčice a hupky do lesa. Silnička 
nás  dovede  až  k Simínskému  mlýnu.  Přecházím  lávku,  u  rybníka  pod 
stromy  poslední  dnešní  zastávka.  Doplňujeme  zásoby  vody,  které  nám 
obětavě mimo další věci, vozí paní Ludmila v doprovodném autě. Někteří 
poutníci dopřávají svým nohám malou koupel. Vzpomněla jsem si na paní 
Marii,  jak  si v létě ve Zbrojovce, přinesla ke  stroji umyvadlo  se  studenou 
vodou,  stoupla  si do něj a náramně  si  libovala,  jak na  to vedro u mašiny 
vyzrála. Ale ouha, podchladila si nohy a odnesla to pořádným nastydnutím. 
V létě  se  špatně kouká z postele, když  se nám venku nabízí  tolik  činností 
a zájmů. 

Zas  ty  nohy.  Jejich  nekomfort  se  nám  tvrdě  nevyplatí  a  nemusí  se 
jednat jen o puchýře. 

Přes  bohatou  ves 
Martinice  se dostáváme 
k cíli  dnešní  cesty  – 
Březnici.  Je  kolem  16 
hodiny odpolední. 

V  neděli  30.  června 
po  8  hodině  odcházíme 
od  SOŠ  Březnice  směr 
Horčápsko  a  Tochovice. 
V  předpovědi  počasí 
hlásí  ještě  větší  teplo 
než včera. Krajina i cesta mírně stoupá. 

V  Tochovicích  nám  paní  Tůmová  otevírá  kostel  sv. Martina.  Musím 
kajícně doznat, jestli mne v něm zaujala nějaká socha či jiná zajímavost, už 
jsem  ji  zapomněla.  Neudělal  jsem  si  poznámku.  Je  přestávka  na 
občerstvení. Před další cestou P. Marcin nařizuje silentium (mlčení), čas na 
modlitbu. Právě mám v pořadí bolestný růženec. Pochodujeme v tichu,  je 
slyšet jen šoupání nohou a odletující kamínky od bot. 

Ty jsi také Pane šel cestou křížovou. 
Já  jdu  lehce,  nesu  si  svůj  batůžek.  Ty  na  rozbitých  chodidlech 

a rozedraném  těle po bičování  kráčíš  sehnut pod  těžkým břevnem  kříže. 
Kolem mě zpívají ptáci. Tobě spílal dav. Hlavu mi kdy  je  lehký šátek proti 
slunci. Ty na své neseš turban z trní. Jdu na Svatou Horu za Matkou Boží. 
Ty jdeš na Golgotu v doprovodu své Matky. Moje nohy mě nesou, ruce se 
pohybují v rytmu chůze. Tvé ruce a nohy přibili na kříž, nemůžeš se hnout. 
V jedné písni se zpívá, že kříž je Tvým lůžkem. 
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Kolik  lidí,  které  už  jejich  nohy  neunesou,  je  upoutáno  na  svá  křížová 
lůžka.  Nastoupili  svoji  poslední misi  zde  na  zemi. Možná  nejdůležitější. 
Není  pravda,  že  nejsou  k  ničemu,  jak  často  říkají.  Svou  bezmocí 
a nemohoucností se podobají našemu Pánu na kříži a vykupují viny světa 
i svoje, svých předků i potomků. 

P.  Maxmilin  Kolbe  rád  navštěvoval  nemocné  spolubratry.  Říkával 
o nich,  že  to  je  jedno  z nejdůležitějších oddělení Niepokalanova. Svolává 
Boží Milostrdenství na celý klášter. 

Po krátké přestávce u vesnice Ostrov míříme k místu, kde se  říká Pod 
Vojnou.  Je  to blízko uranového dolu  stejného  jména, kde  za komunismu 
pracovalo  a  zemřelo  mnoho  politických  vězňů,  mezi  nimi  řada  kněží. 
Vzpomeneme na ně krátkou modlitbou. 

Obec Beránky je poslední zastávka před cílem. Ve stínu lesa občerstvení 
a  důležité  informace  co  bude,  až  dorazíme  na místo.  Čeká  nás  střídavé 
stoupání, klesání a zase stoupání lesem. Na jeho konci se otevírá planinka ‐ 
Svatá Hora. V  exercičním domě  se můžeme umýt, převléknout  a  trochu 
srovnat kosti. 

Závěrečné  foto  na  schodech  a  vzhůru  do  Baziliky  na  mši  svatou 
a požehnání Milostnou soškou Panny Marie s Ježíškem. 

Moje nohy mě donesly v pořádku až sem,  je  třeba poděkovat a složit 
u Matky Boží všechny prosby a břemena.  

A příští rok zase Na shledanou. 
MUDr. Pavla Ježková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie z pouti na Svatou Horu Lenka Scheinherrová 
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Božena Nováková ‐ Vzpomínky (nejen) na farnost Lnáře 
Paní Božena Nováková byla jednou ze tří žen, které dojížděly pravidelně na 
kurz  Alfa  ve  Lnářích  ze  Tchořovic.  Za  svůj  dlouhý  život  hodně  pamatuje 
a protože Lnáře patří od 1. června do blatenského farního obvodu, požádali 
jsme paní Boženku o rozhovor.  

Pocházíte ze Tchořovic? 
Celý  život  žiji  ve Tchořovicích,  do 
tohoto  domu  jsem  se  přivdala  v  roce 
1961, manžel v roce 1994 zemřel, nyní 
zde  se  mnou  bydlí  nejstarší  syn 
Bohumír.  Druhý  syn  Petr  bydlí  v mé 
rodné chalupě. 
Dcera Marie žije v Blatné a má dvě děti 
‐ dceru Magdalenu (13) a syna Michala 
(10). Vnoučata mi dělají  radost,  i  když 
vnučku už pomalu přestává bavit jezdit 
za  babičkou.  Dnes  už  jsem  ve 
Tchořovicích nejstarší. 

K víře vás přivedli rodiče? 
Vychovávala  nás  babička  a  s  ní  jsem  od  dětství  chodila  do  klášterního 
kostela ve Lnářích. Tehdy ještě byli v klášteře řeholníci – bosí augustiniáni. 
Bratr Vít hrál na varhany, byl to asi nejmladší řeholník, děvčata kvůli němu 
chodila  na  kruchtu.  Bratr  Prokop  dělal  kostelníka,  bratr  Pavel 
obhospodařoval asi 8 hektarů polí, bratr Petr se staral o dobytek. Nejstarší 
byl  bratr  Josífek,  který  udržoval  kněžská  roucha.  Vyřezával  také  krásné 
jesličky, ještě je v kostele na Vánoce máme. To všechno dělali kromě svých 
řeholních povinností. 
V klášteře byl také divadelní sál, za války se nehrálo a po válce se pamatuji 
na hru se zpěvy z farního prostředí: „Modlitba za vlast“. Maminku  faráře 
hrála 18letá slečna Marie Kubová, provdaná Křivancová. 
Za mého  dětství  býval  kostel  při mši  plný,  u mřížky malé  děti,  za  nimi 
školáci, pak větší dívky. Chodily  jsme na mši  ráno v 7, později v 8 hodin. 
V neděli  byla  ještě  druhá mše,  tzv.  „velká“.  Když  jsme my mladí  chodili 
z kostela,  už  jsme  potkávali  babičky,  které  šly  na  "velkou".  Na  pouť  na 
svátek  Nejsvětější  Trojice  sem  chodili  lidé  ze  širokého  okolí.  V klášteře 
bývaly  devítidenní  pobožnosti  k Matce  dobré  rady  (od  24.  dubna  do 
2. května).  Při  každé pobožnosti bylo  kázání,  jezdili  sem  kněží  z okolních 
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farností  –  z Kadova,  z Kotouně.  Jako mladá  jsem  v  adventu  chodila  na 
roráty,  odcházelo  se  brzy  ráno  už  na  7  hodinu. Nyní máme mši  svatou 
jednou za dva týdny v sobotu večer.  

Za váš dlouhý život jste jistě poznala řadu kněží. 
Jenom z vyprávění znám P. Fulgence. První kněz, kterého si pamatuji, byl 
Jan Procházka, který zemřel v  roce 1947. Po něm zde byl P. Václav Karel 
Vystrčil.  Když  v 50.  letech  zrušili  komunisté  klášter,  řeholníky  odsud 
převezli  do  Hejnic. Mladší  pak museli  nastoupit  do  práce,  bratr  Josífek 
Patera šel z Hejnic do domova pro staré kněze na Moravě. P. Vystrčil zde 
zůstal, pocházel  ze Lnář.  Jeho maminka vařila na zámku v kuchyni a  jeho 
tatínek vozil kočárem barona. Můj tatínek říkal, že kočí byl skoro jako pán. 
Měl  bílé  rukavice  až  k loktům,  sedl  si  na  kozlík,  podkoní  mu  podával 
opratě. P. Václav bydlel nějakou dobu u svých rodičů ve Lnářích, později se 
přestěhoval do Kasejovic, odkud sem dojížděl.  
Po něm dojížděl do Lnář P. Jiří Mrázek z Bělčic a pak zase z Kasejovic P. Jiří 
Čepl. Ten zde byl delší dobu, bylo nám smutno, když odcházel. Říkal: „Já 
jsem zaměstnanec  jako každý  jiný, byl  jsem zde 10  let,  to  je dost dlouhá 
doba.“ Naposledy sem dojížděl P. Robert Paruszewski, který byl přeložen 
do Velhartic. Do Kasejovic nyní jezdí P. Jiří Špiřík z Nepomuka. 

Na výuku náboženství jste chodila do Lnář? 
V Tchořovicích  byla  škola  do  5.  třídy.  Když  jsem  byla malá,  náboženství 
tady vyučoval P. Václav Vystrčil, jezdil sem v řeholním oděvu na kole. Bratr 
Pavel pracoval na poli  také v řádovém oděvu. Když moje děti  chodily do 
školy, tak náboženství ve škole neexistovalo. Později jsme přihlásili syna na 
náboženství, ale mám dojem, že jsme mu tím pokazili profesní život – učil 
se dobře, ale nepřijali ho, kam si přál. 

V kapli zde ve Tchořovicích také bývaly bohoslužby? 
Mše svatá zde byla vždy na popeleční středu, 1. září na začátku školního 
roku a pak na  sv. Václava, kterému  je kaplička  zasvěcená. P.  Čepl  zavedl 
pravidelné sobotní mše v 18 hodin, v zimě to bývalo dříve. P. Paruszewski 
zde byl několikrát, ale v sobotu měl přípravy na svatby a další povinnosti 
a od sobotních mší upustil.  

Co bylo s klášterem, když řeholníky vystěhovali? 
Když odvezli řeholníky, byla v klášteře nějakou dobu věznice pro mladistvé 
do 18 let. Jednou odtud dvě děvčata utekla, bylo to v září. Rodiče je viděli, 
jak utíkají. Tehdy  se  čas  řídil podle  vlaku.  Jela pětka  a  to  znamenalo,  že 
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musíme  z  pole  domů. Vězeňkyně  šly  schované  podél  vozu  až  k  nám  do 
dvora,  zůstaly  u  nás  asi  týden, maminka  jim  nosila  jídlo, oblékla  je.  Pak 
odjely, jedna byla ze Slovenska, druhá z moravsko‐slovenkého pomezí. Jely 
domů,  tam  je  chytili a  rodiče byli  za poskytnutou pomoc  souzeni. Byl  to 
veřejný  soud  ve  Lnářích,  soudila  je  paní  Lukášová  ze  Lnář,  přezdívaná 
„Anna proletářka“. Maminka tehdy dostala větší trest než tatínek. Rodiče 
se odvolali do Plzně, bratr maminky sehnal právníka, zřejmě uplatil, co se 
uplatit  dalo,  a  nakonec  maminka  dostala  jenom  podmínku  a  tatínek 
4 měsíce  vězení. Ve  vězení  byl  od  24.  10.  1952  do  24.  2.  1953.  To  byly 
smutné  Vánoce. Měli  jsme  5‐6  krav,  kobyly,  všechno  jsme  krmily  samy. 
Sestra byla nemocná v Praze, bratr byl na vojně, my  jsme to s maminkou 
měly všechno na starosti. Mně bylo téměř 14 a tehdy jsem byla šťastná, že 
jsem šla o rok dříve do školy a mohla jsem být doma. 

Do práce jste nechodila? 
Pracovala  jsem doma na  soukromém hospodářství až do doby, než  tady 
bylo založeno družstvo. Pak jsem chodívala po jaru do lesa sázet stromky, 
později jsem tam byla vedená jako celoroční zaměstnanec, museli jsme mít 
každý  měsíc  i  v  zimě  odpracováno  alespoň  10  dnů,  ale  hajný  nám  to 
vždycky nějak rozepsal. 
Po  mateřské  jsem  dostala  možnost  dělat  poštovní  doručovatelku  ve 
Tchořovicích,  byl  to  úvazek  na  4  hodiny  denně.  V  léčebně  ve  Lnářích  si 
stěžovali,  že dostávají poštu až odpoledne, a  tak  jsem  začala vozit poštu 
i tam a připsali mi další hodinu. Později nikdo nechtěl na poště v Lnářích 
uklízet, přidala jsem i úklid, a to už jsem měla smlouvu na 6 hodin.  
V  roce 1986  jsem měla  chronický  zánět oční  sítnice, nic mě nebolelo, až 
najednou  jsem  na  jedno  oko  přestala  vidět  a  druhý  den  na  druhé  oko. 
Hned  jsem  šla  k lékaři,  ale  bylo  už  pozdě,  už  se  zrak  nezachránil. Od  té 
doby vidím  jenom matné obrysy. Rok  jsem byla v pracovní neschopnosti 
a v roce 1987 jsem šla do invalidního důchodu. 

Co vám dal kurz ALFA? 
Alfa se mi  líbila. Jsem vděčná paní Zdeně Hejlové, že mi nabídla možnost 
na kurz jezdit. Sama už se nikam nedostanu. Celý život chodím do kostela a 
zase  jsem  se  dozvěděla  něco  nového.  Byla  to  zajímavá  setkání 
s přátelskými lidmi. 

Rozhovor připravil František Jirsa 
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Ministrantské akce v Katovicích 

23.  června  se  na  faře 
v Katovicích  u  Strakonic 
odehrálo  další  kolo  soutěží 
o putovní  pohár  P.  Jílka. 
Účastníci  byli  rozděleni  do 
4 družstev a soutěžili ve třech 
disciplínách:  v  přehazované, 
fotbalu  a  střelbě  ze 
vzduchovky. Doufali  jsme,  že 
Blatná  bude  zastoupena 
v hojnějším  počtu, 
ale nakonec  jsme jeli  se 
synem Honzíkem sami.  Prožili 
jsme  pěkné  odpoledne 
i počasí  nám  docela  přálo 
(trochu  jsme  sice  zmokli,  ale 
po  předchozích  vedrech  to 
bylo  docela  příjemné) 
a rozhodně  jsme  neodjeli 
domů s prázdnou. 

V  Katovicích  jsme  však  letos  nebyli  poprvé.  Již  v  květnu  jsme  se 
zúčastnili  s  Honzíkem  a  Viktorem  ministrantské  poutě  strakonického 
vikariátu. Pouť byla  zahájena mší  svatou, následovaly  soutěže:  chůze po 
laně,  hledání  kartiček  se  sakrálními  symboly,  chůze  se  zvonkem  (který 
v ideálním  případě  nesměl  zazvonit)  a  skákání  přes  švihadlo 
v ministrantské sukni. Tým, ve kterém byli i Honzík a Viktor, soutěž vyhrál 
a  kluci  si  tak domů přivezli plaketu  sv.  Tarsicia, patrona ministrantů. Na 
závěr  měl\  všechny  týmy  za  úkol  postavit  ze  dřeva,  špejlí  a  dalšího 
materiálu mosty jakožto prvky, které nás lidi spojují. 

Obě  akce  byly  výborně  připraveny  a  zabezpečeny  (včetně  bohatého 
občerstvení), za což patří dík P. Turkovi a obětavým katovickým farníkům. 

Doufám,  že  příště  bude  blatenské  zastoupení  na těchto  akcích  ve 
větším počtu, protože to určitě stojí za to. 

Jan Valášek 
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Pouť na Velehrad 
Znáte  to,  když  se  někomu  někam  zase  až  tak  nechce,  nakonec  je 

odměněn mnohanásobně. Když nám rodiče nabídli, že nám pohlídají děti, 
začali jsme přemýšlet, kam se 5. července na slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
vydáme.  Samozřejmě  se  nabízela  národní  pouť  na  Velehrad,  ale  žár 
poledního  slunce a  tisíce  lidí, no,  že by  zrovna  tam? Nejlepší  je,  když  to 
rozhodne  někdo  jiný.  Zavolala  jsem  tedy  kamarádce,  zda  Hostýn  nebo 
Velehrad.  Když  se  z  druhého  konce  telefonu  ozvalo:  "Toš  mužem  na 
Velehrad, dlóho sme tam nebyli", bylo rozhodnuto. 

Ráno  jsme  vyrazili  na  vlak  a  tím  až  do  Starého Města  u  Uherského 
Hradiště.  Protože  bylo  dost  času,  vyměnili  jsme  kyvadlovou  dopravu  za 
šestikilometrovou  cestu  po  Cyrilometodějské  růžencové  cestě.  Ta  je 
posledním  úsekem  novodobé  poutní  cesty  ze  Svatého  Kopečku  přes 
Hostýn až na Velehrad. Po  cestě  jsou na  kamenných  kvádrech postupně 
vyobrazena  všechna  růžencová  tajemství.  Také  my  jsme  se  připojili 
k modlitbě a cestou se kochali pohledem na kopce s vinicemi. 

 
 
 
 
 
Všude okolo byla  slyšet moravská  řeč, ale  když  jsme na  záběru  velké 

obrazovky  zahlédli  profesora  Skalického,  který  později  obdržel 
vyznamenání,  hned  jsme  věděli,  že  nejsme  z  budějovické  diecéze  sami. 
V 10,30  začala poutní mše,  kterou  jste možná mnozí  sledovali  v  televizi. 
Hlavním celebrantem byl Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR. 
V promluvě nás vyzýval, bychom se po celý život snažili zachovat si víru.  

Po mši  svaté  jsme  ještě  navštívili  baziliku,  koupili  pouťové  perníčky 
a vraceli  se  zpět pěšky do  Starého Města,  kde  jsme  ještě navštívili nový 
kostel Svatého Ducha. Kostel  sv. Michaela byl  totiž malý,  tak  se  rozhodli 
pro  stavbu nového.  Stavba  se díky nalezištím Velké Moravy protáhla na 
12 let. Celkové náklady se vyšplhaly asi na 87 milionů korun a stále farnost 
věřitelům dluží 4 miliony. Tamní kněz kdysi působil v mém rodišti Brodku 
u Prostějova  a  vím,  jak  vyprávěl o touze  lidí mít  velký  kostel,  kam by  se 
všichni vešli. A dokázali to i přes břímě tak velkého dluhu. 

Naše pouť byla opravdu požehnaná a věřím, že jsme také pro Vás, naše 
milé farnosti a kněze, vyprosili požehnání. :)                      Michaela Valášková 
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Služebnice Boží Matka Rosa Vůjtěchová 
Barbora  Vůjtěchová  se  narodila  21.  října  1876  v  obci  Obora 

u Radobytec.  Když  ji  rodiče  v  roce  1876  přinesli  ke  křtu  do kostela 
v Radobytcích,  tak  neměli  tušení,  jak  ji  její 
víra  promění  život.  Rodičům  pomáhala 
vychovávat  devět  sourozenců.  Už  tady  se 
začal  projevovat  duchovní  nadhled,  který  ji 
později  přivedl  ke  službě  v církvi,  starost 
o potřebné.  Ona  věřila,  že  je  to  správná 
cesta. Každý člověk v něco věří: někdo věří ve 
svobodu,  jiný věří,  že bude mít  co  jíst, další 
věří,  že  zítra  vyjde  slunce  …  Barbora  se 
rozhodla,  že  svým  životem  bude  pomáhat 
druhým lidem. A nejlepší místo, kde to bude 
nejpříhodnější,  je  klášter.  Tam  už  mají  po 
staletí  vše  vyzkoušené  a  zorganizované.  Ve 
svých  sedmnácti  letech  oblékla  v Praze  řeholní  šat  sester  boromejek. 
Přijala  jméno  sestra  Marie  Rosa.  Chtěla  být  služebnicí  chudých 
a opuštěných.  Když  byla  přeložena  do  Brna,  setkala  se  s biskupem 
Huynem.  Tomu  přednesla  své  přání. On  sám  se  dlouho  zabýval  stejnou 
myšlenkou.  Tak  společně  usilovali  o  uskutečnění  tohoto  záměru. 
14. května 1916 oblékla  jako první hábit  sester Těšitelek Božského Srdce 
Ježíšova  a  složila  věčné  sliby.  Byla  ustanovena  generální  představenou. 
V letech 1924‐1929 byl postaven mateřinec v Rajhradě. Na konci války byl 
klášter bombardovaný. Matka Rosa nabídla svůj život za záchranu sester. 
Žádná sestra nebyla zraněná, jak v mateřinci, tak na filiálkách. Sestry nikdy 
nepochybovaly,  že  Pán  Bůh  přijal  oběť  jejich  představené  za  ně. Matka 
Rosa musela v květnu ulehnout. Zemřela 5. září 1945 v kruhu svých sester. 

Zůstalo  po  ní  nejen  veliké  materiální  dílo,  ale  zejména  příklady 
modlitby,  duchovní  hloubky  a  také  lásky,  která  se  neváhá  obětovat. 
Kongregace pro  kauzy blahořečení  a  svatořečení  v Římě nedávno udělila 
souhlas  k zahájení  kanonizačního  řízení  Služebnice  Boží  Matky  Rosy 
Vůjtěchové,  zakladatelky  Kongregace  sester  těšitelek  Božského  Srdce 
Ježíšova. Matka Rosa by měla být prohlášena za blahoslavenou. 

Pokud budete chtít vědět více o sestrách tak vše najdete na stránkách 
www.sestrytesitelky.eu 

P. František Hemala, CFSsS 
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Proč putování z Obory do Pacelic? 
V Oboře se Matka Rosa narodila a na Křesovec do Pacelic chodila  jako 

mladičká na pouť. Sestry měly obrázek kostelíka, kam Matka chodila, ale 
nemohly určit místo,  kde  se  stavba nachází. Až minulý  rok, při návštěvě 
farnosti  Radobytce,  se  podařilo  místo  určit.  To  už  byl  jen  krůček 
k myšlence  sester,  vydat  se  stejnou  cestou  a  uctít  památku  jim  drahé 
osoby.  

Proto  se plánovaná pěší pouť uskuteční v  sobotu 7.  září 2019. Sestry 
přijedou  ten  den  z  Rajhradu.  Některé  půjdou  celou  trasu  z  Obory  do 
Pacelic pěšky a další budou cestu absolvovat auty.  

Výchozím bodem  je Obora u Radobytec. Po modlitbě u zdejší kapličky 
se  vyjde  v  10  hodin,  po  silnici  do  Radobytců.  Tam  bude  modlitební 
zastavení u kostela svatého Ondřeje. Další etapa končí u Bořic. Odbočením 
na  polní  cestu,  dojdou  poutníci  do  Jarotic.  Tam  z  vlastních  zásob 
poobědvají. Pokračovat budou stále polní cestou nad Škvořetice. Poslední 
úsek absolvují po  silnici až do Pacelic. U kostelíka Proměnění Páně bude 
v 15 hodin sloužena mše svatá. Celková dálka poutní cesty je 10,8 km. 

Sestry chtějí pojmout pouť zcela duchovně, proto uvítají další poutníky 
nejraději z řad farníků.                                                   Jana Kučerová, Radobytce 

 
Barokní  kostel  Proměnění  Páně na  vrchu  Křesovec  nad  Pacelicemi  již 

desítky  let  chátrá,  jeho  technický  stav  je  žalostný,  kostelík  je  opuštěný 
a rychle  pustne.  Byl  postaven  v letech  1763–1765,  zřejmě  podle  plánů 
Kiliána  Ignáce  Dientzenhofera  nebo  jeho  žáků.  Poslední  oprava  byla 
provedena  v roce  1938.  V  červnu  2016  byla  kostel  z  farnosti  Blatná  na 
spolek Omnium.                                                                                  František Jirsa 

Pravidelné mše svaté  
Blatná  Neděle    8.15  Úterý, čtvrtek, pátek 18.00 

Středa, sobota 8.00 
Sedlice  Neděle    9.45   
Záboří  Neděle  11.30   
Černívsko  Neděle  15.00   
Lnáře  Sobota sudého týdne 18.00 (s nedělní platností) 
     Kocelovice  Pondělí sudého týdne 18.00 
Kadov  Sobota lichého týdne  18.00 (s nedělní platností) 
     Bezděkov  Pondělí lichého týdne 18.00 
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Oznámení 
Blatná 
Mše sv. v Domově pro seniory bude v sobotu 27. 7. ve 14.00. 

Od  17.  8.  bude  v  kapli  sv.  archanděla Michaela  při  děkanském  kostele 
otevřena výstava fotografií Sakrální prostor, která bude přístupna do konce 
srpna denně 10.00‐17.00, během září pouze v sobotu a neděli do 15. 9. 

Titulární  slavnost  děkanského  kostela  Nanebevzetí  Panny  Marie  bude 
v neděli 18. 8. v 8.15.  

V  neděli  18.  8.  bude  při mši  sv.  vykonána  sbírka  na  další  etapu  opravy 
děkanského  kostela  v  Blatné.  Dary  je  také  možné  zaslat  na  účet 
680592379/0800 se zprávou pro příjemce "Oprava kostela". 

V pondělí 19. 8.   bude mše  sv. ve 14.00  za účasti obyvatel Domova pro 
seniory, v 8.00 mše sv. nebude. 

V sobotu 7. 9. ve 14.00 bude na třídě J. P. Koubka v Blatné požehnán nový 
hasičský  vůz  Tatra  Terrno,  který  od  roku  2018  slouží  v  SDH  Blatná.  Ve 
Zbirohu získala v roce 2019 titul Miss sympatie. 

V  sobotu  7.  9.  v  15.00  bude  na  závěr  pěší  pouti mše  svatá  u  kostela 
Proměnění Páně u Pacelic. Viz články o Rose Vůjtěchové uvnitř zpravodaje. 

Sedlice ‐ neděle 28. 7. v kostele 
  9.45  Titulární slavnost sv. Jakuba Staršího. 
11.00‐16.00  "Jak mohu pomoci?" ‐ výstava o léčbě malomocenství. 
14.45  Průvodní slovo k výstavě. 
15.00  Donátoři kostela sv. Jakuba Staršího ‐ přednáška. 
15.30  Komentovaná prohlídka kostela. 

Kocelovice  ‐  Titulární  slavnost  filiálního  kostela  sv.  Bartoloměje  bude 
v neděli 25. 8. v 11.30. 

Bezděkov ‐ Svatovavřinecká poutní mše sv. bude v neděli 11. 8. v 11.30. 

Záboří ‐  V neděli 11. 8. a 25. 8.  bude mše sv. v 18.00. 
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