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Dobrý pastýř podle tvého srdce 
nedbá břemen ani obtíží, 

život dá za oklamané ovce, 
neprchá, když vlk se přiblíží. 

z Kancionálu 
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M. Quist ve své knize „Mezi 
člověkem a Bohem“ napsal: Velmi často 
se člověk v dnešní době ničí proto, že 
nemá volný čas, nebo si ho už neumí 
udělat a zastavit se, porozhlédnout se a 
uvědomit si sebe sama; už si netroufá za-
myslet se, protože se leká zodpovědnosti. 
Spěch mu dává dojem života. Ve 
skutečnosti se pouze ohlušuje, utíká před 
sebou samým a odsuzuje se k pudovému 
životu. Ochota zastavit se je první krok, 
který člověku dovolí vrátit se k sobě 
samému (…). Být ochoten zastavit se 
znamená být připraven pohlédnout na 
sebe. Nemusíš ale na sebe hledět sám. 
Sobě plně porozumíš a sebe poznáš jen ve 
světle Božím, který tě stvořil k naplně-
nému životu. 

Milí přátelé. Jednou svatý Antonín 
z pouště odpočíval se svými učedníky 
před chatrčí, když šel kolem lovec. 
Překvapilo ho, že je Antonín tak 
uvolněný, a protože situace nesplňovala 
jeho představu o tom, co by měl svatý 

mnich dělat, vyjádřil svoji nelibost.  
Antonín mu řekl: "Napni svůj luk a 
vystřel šíp." Lovec tak učinil. "Napni jej 
znovu a vystřel další šíp," pokračoval 
Antonín. A lovec to ještě mnohokrát 
zopakoval. Nakonec se ohradil: "Otče 
Antoníne, když budu luk pořád napínat, 
tak praskne!" "A tak je tomu i s mnichy," 
odpověděl Antonín. "Kdybychom přehna-
li jistou míru, zničilo by nás to. Proto je 
správné si čas od času odpočinout." 

Přeji Vám a sobě abychom dokázali 
najít a vyhradit si čas na odpočinek. Kéž 
letní prázdniny budou pro nás nejlepší 
příležitostí ke klidnému a občerstvujícímu 
odpočinku prospívajícímu jak duchu tak i 
tělu.  

P. Krystof Henriko, OMI 

Sv. Bonaventura 
15. července 

Narodil se roku 1221 v městečku 
Bagnoreggio poblíže Viterba v Toskán-
sku. Pocházel ze starousedlého rodu 
Fidanza a jeho křestní jméno bylo Gio-
vanni. Od mládí projevoval neobyčejné 
nadání a proto již v patnácti letech 
odchází na studia do Paříže, která byla 
tehdy intelektuálním střediskem celé 
Evropy. Ve dvaceti letech s akademickým 

titulem mistra vstoupil k františkánům, 
kteří ho přitahovali svou prostotou a 
novou svěží spiritualitou. Tam přijal 
řeholní jméno Bonaventura. Pokračoval 
pak dále ve studiích a postupně se stal 
nejučenějším členem řádu. Přesto si 
zachoval velikou pokoru a vždy se 
ochotně podřizoval i méně učeným 
představeným. 
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V roce 1257 byl zvolen řádovým 
generálem a vedl si v tomto úřadě tak 
obezřele a moudře, že byl pokládán za 
druhého zakladatele řádu. V roce 1260 
dostal na generální kapitule řádu úkol 
sepsat životopis sv. Františka, známý pak 
jako Legenda maior, dle něhož slavný 
Giotto vytvořil řadu fresek v horním 
kostele v Assisi. V roce 1273 jej papež 
Řehoř V. jmenoval kardinálem a bisku-
pem v Albanu u Říma. V této hodnosti 

pracoval na přípravě druhého lyonského 
koncilu, kde se zasloužil zejména o 
opětné spojení s řeckou církví, které však, 
bohužel, nemělo dlouhého trvání. 

 Svými teologicko-filosofickými spisy 
významně ovlivnil dobový pohled na 
mystiku. Hájil vždy primát teologie před 
filosofií, zvláště v díle Putování mysli 
k Bohu (Itinerarium mentis in Deum). 
Vedle Tomáše Akvinského je nejvýznam-
nějším teologem středověku. 

Sv. Bonaventura zemřel roku 1274 
během II. koncilu v Lyonu. V roce 1482 
byl papežem Sixtem IV. prohlášen za 
svatého. Sixtus V. jej v roce 1587 vřadil 
mezi učitele církve a vyznamenal 
čestným titulem „doktor seraphicus“. 

Prameny: 
V jednom společenství. Životní příběhy 

světců. (Autor neuveden) 
Josef Hejduk: Svatí církevního roku 

J.V. 

Slavonice -  
poutní kostel Božího Těla nebo též „Sv. Ducha“ 

Město Slavonice je památková 
rezervace s neopakovatelnou atmosférou 
a ukázkou středověké urbanistické 
koncepce. 

Při výjezdu ze Slavonic směrem na 
Staré Město pod Landštejnem spatříme na 
návrší po pravé straně monumentální 
gotickou dvoulodní stavbu s cibulovitou 
věžičkou před západním průčelím, kostel 
Božího Těla s loretánskou kaplí. 

O původu poutního místa vypráví 
pověst zaznamenaná ve farní kronice. 
Podle ní v zimě roku 1280 ukradl zloděj 
z farního kostela ve Slavonicích mon-
stranci s Nejsvětější svátostí. Proměněnou 
hostii pak na cestě odhodil. Na jaře 

příštího roku ji nalezl pastýř na pahorku 
v hořícím keři, v místech nynějšího 
kostela. Hostie pak byla ve slavnostním 
průvodu přenesena zpět do kostela. Avšak 
při přenášení podivuhodným způsobem 
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třikrát z rukou kněze zmizela a objevila se 
na místě původního nálezu. Tolik zbožná 
pověst, jejíž obdoba se vyskytuje též i na 
některých místech v Evropě. 

Slavoničtí to pochopili jako Boží 
znamení a tak v místě nálezu nechali 
vystavět kapli a začali se zde konat 
pobožnosti. Kostel pobořili husité roku 
1423, byl však obnoven po misijní cestě 
sv. Jana Kapistránského, jehož pobyt je 
doložen roku 1452 ve Slavonicích. 
Dostavba pak proběhla za Jindřicha IV. 
z Hradce 1478 – 1491. V době reformace 
protestanté změnili patrocinium kostela 
na Sv. Ducha. V 19. století byla ještě ke 
kostelu přistavěna loretánská kaple 
farářem P. J. Grosem pro sochu Madony 
loretánské ze zrušeného augustiniánského 
kláštera ve Vratěníně. 

Nynější dvoulodní pozdně gotická 
svatyně byla vysvěcena roku 1491. Za 
josefínských reforem měl být kostel 
zrušen. Pro odpor věřících a duchovního 
správce však byl ušetřen, což je ojedinělý 
případ záchrany kostela v té době. 

Uprostřed kostela, nad místem, kde byla 
nalezena sv. hostie, je oltář Nejsvětější 
svátosti. Pod ním jsou zachovány 
kameny, do kterých byla hostie pohozena. 
Na hlavním oltáři je obraz korunování 
Panny Marie s dalším obrazem 
Nejsvětější Trojice. V kostele je dalších 
pět oltářů: Panny Marie Bolestné, sv. 
Floriána, sv. Jana Nepomuckého, Madony 
s Ježíškem a Panny Marie Lurdské. 

Domek u kostela obýval až do roku 
1778 poustevník. Nedaleko kostela je 
„poustevnická studně“ s pramenem 
zdravé vody. 

Tento poutní kostel náleží mezi 
vzácná místa, kde je uctíván eucharistický 
zázrak a loretánská Madona. V českém 
prostředí neznáme obdobu takového 
místa, i když na některých místech lze 
spatřovat styčné prvky (Bludov u 
Šumperka). 

Poutní kostel je od doby Marie 
Terezie v majetku města Slavonic. Před 
druhou světovou válkou bývaly zde o 
poutích české a německé mše svaté, na 
které přicházeli tisíce poutníků z Čech, 
Moravy i z Rakouska. 

Hlavní pouť je zde v neděli po svátku 
Těla a Krve Páně v 10.00 hod, nedělní 
mše svaté od července do září většinou 
první neděli v měsíci. Ostatní bohoslužby 
podle rozpisu duchovní správy ze 
Slavonic. 

J. Bartoň 

Táborské varhany 

Z dostupných pramenů - táborské 
děkanství, okresní archiv a pamětníci - 
bylo zjištěno: 

První záznam o varhanách je z roku 
1729. Stavitelem je uváděn Leopold 

Burkhart z Lokte. Na postavení varhan si 
děkan František Josef Jahoda půjčil „od 
záduší Klokotského celkem 800 zlatých, 
od záduší sv. Jakuba celkem 270 zlatých a 
od záduší sv. Jana Křtitele z Dražic 
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celkem 352 zlatých“. 
Táborská varhanářská firma 

SKOPEK postavila za majitele 
Čeňka Skopka v roce 1895 
dvoumanuálové varhany.  

Stejná firma v letech 1939-
1943 za děkana Františka Fridri-
cha provedla velkou rekon-
strukci varhan. Rozšířila varhany 
na třímanuálový nástroj s positi-
vem vestavěným v průčelí kůru a 
postavila tehdy své největší a 
nejrozsáhlejší romantické varha-
ny v pneumatické kuželové 
soustavě, které patří až 
do současnosti mezi největší varhany 
v Jihočeském regionu. Varhany stejného 
rozsahu postavila tato firma i v Rize. 
Hrací stůl si firma nechala postavit 
v Německu. Klávesnice mají rozsah C - 
G3 se 48 hlasy. Varhany vážily 125 q a 
měly celkem cca 4 000 píšťal a základ 
tvořily dvoumanuálové varhany Čeňka 
Skopka a positiv, který byl na spodním 
kůru a měl 6 rejstříků a pedál. Nově 
postavené varhany měly 48 rejstříků. 
Rozdělení bylo: 14 rejstříků pro I. 
manuál, 10 rejstříků pro II. manuál, 9 
rejstříků pro III. manuál, 6 rejstříků pro 
positiv, 9 rejstříků pro pedál.  

Poslední opravu provedla firma 
Skopek za děkana P. Jaroslava Šebesty 

v roce 1956. Při této opravě byl rozšířen 
III. manuál o rejstřík Vox humana 8, 1 
mechanický rejstřík Harfa. Celé varhany 
byly vyčištěny, zazděn otvor ve stropu 
nad varhanami, kterým do varhan padala 
z půdy nečistota. Varhany prošly 
prakticky generální opravou včetně 
celkového naladění. 

Od roku 1956 až do roku 1978 se 
varhany prakticky neopravovaly mimo 
drobných neodkladných oprav. 

V roce 1978 za děkana P. Václava 
Žitného pro jejich špatný stav začala 
oprava a úprava disposice na návrh 
profesora Václava Rúta z Kutné Hory. 
Práce provedla firma Komunální služby 
Kutná Hora - bratři Kubátové, kteří dříve 
tuto firmu vlastnili. Některé rejstříky byly 
upraveny na jiné, např. Kvintadena, 
Sesguialtera, došlo k odstranění rejstříku 
Cornet z I. manuálu. Po této úpravě měl I 
manuál - 13 rejstříků - 1324 píšťal, II. 
manuál - 9 rejstříků - 816 píšťal, III. 
manuál - 10 rejstříků - 816 píšťal a 1 
mechanický rejstřík HARFA, positiv - 6 
rejstříků - 336 píšťal, pedál - 9 rejstříků - 
378 píšťal. Celkem 48 rejstříků s celko-
vým počtem 3670 píšťal. S odstupem 
doby lze konstatovat, že tato oprava 
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celkově zvukově varhany ochudila. Je 
nutné ale také dodat, že to byl zázrak, že 
v těžké totalitní době vůbec k opravě 
došlo. 

V letech 1995 až 1998 za děkana 
msgre Vladimíra Vyhlídky prošly 
varhany generální opravou provedenou 
pražskou firmou FISCHER. Pneumatika 
byla nahrazena elektromagnetickým 
systémem, byly opraveny všechny 

dřevěné a kovové píšťaly, provedena 
impregnace dřevěných částí varhan, 
skříně a píšťal. Hrací stůl byl 
zrekonstruován.  Do I. manuálu byl 
dokoupen nový rejstřík Cornet 8 3-5x 
s 238 píšťalami, který byl při opravě 
v roce 1978 odebrán. Po opravě mají 
varhany 49 rejstříků a 3908 píšťal. 

Ladislav Šotek  

Táborská varhanářská firma SKOPEK 

Zakladatelem této firmy byl Václav 
Michael MÖLZER, narodil se 1830 
v Chotusicích u Čáslavě. Šel pracovat do 
Berlína, kde se oženil. Zde však ovdověl 
a vrátil se do Čáslavi. Roku 1859 založil 
varhanářskou firmu a roku 1866 se 
s firmou přestěhoval do Milevska. Hned 
ale v následujícím roce 1867 přesídlil do 
Tábora. Václav Mölzer zemřel 22. 10. 
1899 a byl pohřben v Táboře u sv. 
Jakuba.  
Čeněk Skopek se narodil 17. 1. 1866 

v Košicích u Tábora č. 1 (otec František 
Skopek hostinský, matka Johana rozená 
Muselová, dcera Jana Musela z Prasetína) 
a vyučil se v Táboře ve varhanářské firmě 
Mölzer. Odešel na zkušenou do světa, 
pracoval v Kremsu v Rakousku, 
v Lucernu ve Švýcarsku, kde navštěvoval 
odbornou varhanářskou školu. Dále pak 
v Mnichově, Stuttgartu, Dürbachu, Bar-
menu, Kolíně nad Rýnem, Düselldorfu a 
Bernu. Ve Francii pracoval v Nancy, 
Lyonu a v Chapeau. Jako zaměstnance 
firmy Ivách v Barmenu pracoval na 
stavbě varhan v Santiagu de Compostella 
ve Španělsku, kde se osamostatnil a odtud 
podnikal pracovní cesty do Maroka. 
Vrátil se do Čech a stal společníkem 
firmy Václava Mölzera, oženil se a vzal si 
za manželku jeho dceru.  

Mölzerovu firmu převzal roku 1899 a 
rozšířil ji o prodej pian. Sám byl velmi 
zkušeným, zručným a pracovitým 
odborníkem ve své profesi. V roce 1930 
dostal od obchodní komory v Českých 
Budějovicích stříbrnou medaili za odbor-
nou práci. Byl členem Sokola, zakládající 
člen táborského Hlaholu, přednosta 
živnostensko - obchodního odboru 
národně demokratického, člen táborské 

Občanské 
záložny. Měl 2 
dcery a 2 
syny. Zemřel 
16. 10. 1935 
v Táboře. 

Syn Jaro-
slav založil 

varhanářskou 
firmu 

v Českých 
Budějovicích 

a syn Vladimír 
převzal firmu 
po svém otci 
v Táboře.  

Vladimír 
Skopek se 
narodil 24. 5. 
1899, byl 
svobodný a 
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pokračoval v rodinné tradici. Po vyučení 
u svého otce roku 1916 studoval na 
varhanářské škole v Berlíně. Své znalosti 
v oboru si prohloubil u varhanářských 
firem Laukhuff ve Weikersheimu, Ibach 
v Barmenu, Metzner a Mannborg v Lip-
sku. Jako klavírní technik byl zaměstnán 
u firmy Scheidmayer ve Stuttgartu, 
Schimmel v Lipsku a Bechstein v Berlíně. 
Táborskou firmu převzal po svém otci 
roku 1934. Jeho povolání se promítlo i do 
jeho zálib. Studoval klavír u Florentiny 
Malé, Jana Kopeckého, housle u Karla 
Hršela a Milana Zuny, kompozici u 
Jindřicha Kaána.  

Založil táborské kvarteto, později 
okteto, roku 1920 pěvecký spolek Záboj 
v Plané nad Lužnicí, kde byl 9 let jeho 
sbormistrem. Roku 1929 se stal členem 
Hlaholu v Táboře, kde působil 37 let jako 
sbormistr. V roce 1930 podnikl s tábor-

ským kvintetem zájezd do Jugoslávie. 
Věnoval se i skladatelské činnosti, složil a 
upravil 140 sborů a národních písní. 
V roce 1959 však byla firma znárodněna, 
převzalo ji Družstvo VDI Dita Tábor, což 
prakticky znamenalo její zánik. Skopek 
zde pracoval jako klavírní technik a ve 
svém objektu, který mu byl znárodněn, 
platil i ze svého bytu činži. Se znárod-
něním firmy se nevyrovnal a uspíšilo to i 
jeho odchod. Zemřel v Táboře 1. dubna 
1966 ve svých v 67 letech.  

  Firma Skopek postavila řadu dalších 
nástrojů, v okolí Tábora např. Klokoty – 
2 manuály 1300 píšťal, Chotoviny – 2 
manuály, Soběslav – 2 manuály, Tučapy 
u Soběslavi – 1 manuál, Jistebnice – 1 
manuál. 

Ladislav Šotek 

Nanebevzetí v Čechách 
Nina Svobodová 

Nad lánem zlatě požatým 
oblaka rosu pijí, 

žár léta zpívá Královně 
slunečnou harmonii: 

 
„Jsi s borovicí na horách 

a dýcháš naše lesy, 
ze sloupů směle vztyčených 

díváš se pod nebesy. 
Na srpku stojíš měsíčném 

a tvoje ruka hraje 

s kotoučem duhy zářící 
u zlaté brány ráje. 

Azurem svítíš zázračná, 
květnice naší síly – 

patu, jež hada zdrtila, 
lilie políbily.“ 

 
V korouhvi proseb, jásání 

andělská peruť vlaje. 
Tak žije svátek Vítězné 

na srdci mého kraje. 

Zajímavé knihy 

Raniero Cantalamessa je autorem 
knihy „Tvé slovo mi dává život.“ Kniha 
vyšla v Karmelitánském nakladatelství 
Kostelní Vydří v roce 2010. 

 „Tvé slovo mi dává život“ – tak je 

psáno ve 119. žalmu (srovnej 50. verš), 
který ve svých 176 verších s nevyčerpa-
telnou hojností slov podobného významu 
– synonym, oslavuje krásu Božího slova. 
Když tento žalm komentuje sv. Ambrož, 
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říká, že „slovo Boží je výživou naší duše, 
že ono ji živí, vede a řídí.“ 

Italský kazatel 
P. Raniero Cantala-
messa ve své knize 
ukazuje, že Boží 
slovo se nabízí 
každému člověku 
jako životodárný 
pramen. Máme být 
pro Boží slovo 
vnímaví, umět mu 

naslouchat, 
přijímat je srdcem 

a neklást mu žádné překážky. Autor nás 
zve především k duchovní četbě Písma. 
Máme totiž osobně zakusit, že člověk 
nežije jenom chlebem, ale každým 
slovem, které vychází z Božích úst. 

Sám Ježíš předem mluvil o vztahu 
mezi svým slovem a Duchem, kterého 
pošle (i když si nesmíme myslet, říká 
Cantalamessa, že to udělal přímo tak, jak 
je to zapsáno v Janově evangeliu). Čteme 
tam, že Ježíš řekl: „Duch svatý … vás 
naučí všemu a připomene vám všechno 
ostatní, co jsem vám řekl já“ (Jan 14,26). 
To znamená, že Duch nám dá věci 
pochopit do hloubky a se všemi důsledky. 
„On totiž nebude mluvit sám ze sebe,“ 
neřekne nové věci vzhledem k tomu, co 
mluvil Ježíš, ale, jak řekl Ježíš, „z mého 
vezme a vám to oznámí“ (Jan 16, 13-15). 

Můžeme tedy říci, že duchovní čtení 
je v plném slova smyslu čtení, ve kterém 
nás Duch svatý učí číst Starý zákon ve 
vztahu k Ježíši a Starý i Nový zákon 
společně ve vztahu k církvi. Zvláštní 
kapitola v knize je věnována i kazatelům 
a zásadám, jak zvěstovat Boží slovo. 

R. Cantalamessa se narodil v roce 
1934. Tento kapucínský kněz působil od 
sedmdesátých let jako profesor patristiky 

na universitě v Miláně. V letech 1975 až 
1981 byl členem papežské mezinárodní 
teologické komise. Od roku 1980 je 
kazatelem Papežského domu. A jaké jsou 
jeho nejvýznamnější tituly z Karmelitán-
ského vydavatelství? Slovo a život 
(2009), Život pod vládou Kristovou (3. 
vyd., 2008), Tajemství Proměnění Páně 
(2005), Eucharistie – naše posvěcení 
(2004) a Ukřižovaný Kristus (2002). 

Anselm Grün 
„Svátost manželství“, 
vydalo Karmelitánské 
nakladatelství Kostelní 
Vydří v roce 2010. 
Bible říká, že láska a 
pokoj jsou dokonalým 
poutem, které vytváří 
vnitřní jednotu (Ef 4,2-
3). Boží požehnání a 

láska jsou pevným základem, na němž lze 
manželství stavět. Nezáleží však jen na 
zbožnosti. Společný život se vydaří jen 
tehdy, míní autor, pokud jsou manželé 
k sobě upřímní a vzájemně nic 
nepředstírají. 

Kniha má tyto hlavní kapitoly: 
Svátost manželství, Obřad svátosti 
manželství a kapitolu Umění žít jako pár. 
Je určena všem, kteří se připravují na 
manželství i těm, kteří chtějí získat o 
svátosti manželství pravdivé základní 
informace. 

Anselm Grün (narozený v roce 1945) 
– je benediktinským mnichem opatství 
Münsterschwarzach. Tento vyhledávaný 
duchovní průvodce patří k nejčtenějším 
křesťanským autorům. Vyšlo mu ve 
jmenovaném nakladatelství již více než 
padesát titulů. 

Joseph Langford napsal knihu 
„Matka Tereza a Panna Maria“, vydalo 
Karmelitánské vydavatelství Kostelní 
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Vydří v roce 2009. Drobná žena – Agnes 
Bojaxhiu, jež je dnes na celém světě 
známá jako Matka Tereza, měla vřelý 
vztah k Matce Boží. Její obrovské dílo na 
pomoc chudým a strádajícím, v nichž 
viděla Krista, by se nikdy nebylo mohlo 
stát skutečností, kdyby se neobracela na 
Pannu Marii. K úctě k Panně Marii vedla 
také své sestry, Misionářky lásky, i 
ostatní křesťany. 

Pater Langford žije od roku 1983 
v mateřském domě této komunity 
v Tijuaně v Mexiku a život Matky Terezy 
i její spiritualitu dobře zná. 

V závěru knihy najde čtenář stručný 
popis zjevení Panny Marie v Quadalupe. 

Z knih vybírala M. Skopcová 

Piškoti 

V neděli 9. 5. v 15 h. uspořádal náš 
oddíl Piškoti společně s římskokatolickou 
farností Tábor v kostele Proměnění Páně 
charitativní koncert na podporu Rozvojo-
vého střediska projektu Adopce na dálku.  

Pěkný program na koncert pod 
vedením pana učitele Sychy a pana 
učitele Vojtíška připravili žáci ZUŠ 
Oskara Nedbala v Táboře. Na koncertě 
rovněž vystoupil na varhany Ladislav 
Šotek, na housle Jiří Sycha a Jan Vrkoč. 
Vstupné na koncert „Děti dětem“ bylo 
dobrovolné a vybraná celá částka 9 602 
Kč byla odeslána na účet Adopce na 
dálku ADCH Praha. 

Všem účinkujícím za jejich vystoupení 
a Jirkovi za přípravu koncertu děkujeme. 
 

 

Ve dnech 15. - 16. 5. se uskutečnila 
víkendová výprava Piškotů do Borotína. 
Noční stezka odvahy z hradu, osvobození 
vězněného Dalimila z rukou nečestné 
skupiny lapků, urputné souboje družin 
s meči, nečekaná překvapení a také 
krásná poutní mše s panem farářem 
Janem Kuníkem v borotínském kostelíčku 
– to je jen zlomek zážitků ze společného 
víkendu. 

Zdraví vás  
Piškoti 
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Dětská vikariátní pouť v Mladé Vožici 

V pondělí 17. května ráno se na 
vožické náměstí začaly sjíždět autobusy 
s dětmi z celého táborského vikariátu. 
Jako každý rok se s radostí této akce 
účastnili i všichni žáci Církevní základní 
školy Orbis – Pictus z Tábora. Skupina 
odvážlivců dokonce v tomto chladném, 
větrném dni připutovala do Mladé Vožice 
na kolech. 

Prozkoumali jsme na mapě zakres-
lenou trasu a ihned jsme se po skupinkách 
vydali hledat indicie k letošnímu tématu. 
Když jsme na prvním stanovišti objevili 
kravatu, děti se hned ujednotily na 
názoru, že jistě půjde o slavnost, oslavu, 
nějaký svátek. Měli jsme z tématu radost 
a tak jsme s chutí spěchali k dalším 
nápovědám. Postupně jsme nacházeli 
vařečku, talíř s příborem, vázičku. To už 
jsme měli jistotu, že jsme téma určili 
správně a vypravovali jsme si o svých 
vlastních zkušenostech z rodinných oslav.  

Tak nám v dobré pohodě cesta rychle 
ubíhala a zanedlouho jsme byli v cíli – 
v zámecké zahradě. Tam si každá skupina 
bílým plátnem prostřela vlastní slavnostní 
stůl a z těsta vypracovala a k upečení 
předala bochníček chleba. Dostatek času 
nám také zbyl na ozdobení vázičky a 
talíře, na složení a vybarvení puzzle, ale 

hlavně na diskusi o tom, co by na správné 
oslavě nikdy nemělo chybět nebo co 
naopak dokáže i nejlépe připravenou 
slavnost pokazit. Chvíle v zámecké 
zahradě nám v silném a studeném větru 
zpříjemňoval teplý čaj a velké množství 
vynikajících domácích moučníků, které 
pro nás připravily místní farnice.  

Potom jsme se všichni sešli před 
slavnostně vyzdobeným pódiem. Až do 
této chvíle jsme byli rozděleni do 
skupinek a každá pracovala samostatně, 
teď jsme se všichni setkali, abychom 
společně slavili Boha, abychom děkovali, 
zpívali, prosili. P. Vlastimil Kadlec 
označil všechny účastníky poutě za 
odborníky a specialisty na slavení a vše, o 
čem jsme společně v pondělním 
dopoledni debatovali, zopakoval, shrnul a 
vysvětlil. Zcela nezapomenutelným 
zážitkem pro nás všechny byla jeho 
promluva k podobenství o marnotratném 
synu. Jasné, srozumitelné a všechny 
věkové skupiny oslovující vysvětlení a 
převyprávění celého příběhu se zcela jistě 
hluboce vrylo do srdcí a myslí mnohých 
shromážděných. K příjemné a uvolněné 
atmosféře celé bohoslužby přispěly také 
pěkné písničky doprovázené kytarou a 
zpěvem Jirky Koukala.  
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Následující čas jsme využili ke 
společnému snědení upečeného chleba a 
k radovánkám, které pro nás organizátoři 
poutě připravili. Měli jsme možnost 
zkusit házet sekyrkami, střílet z kuše a 
luku na cíl, razili jsme mince, tvořili 
korálkové ozdoby, mnozí dokonce 
odvážně usedli do sedla a pohlédli na svět 
z koňského hřbetu. Ti méně odvážní 
dováděli s hříbětem. Většina přítomných 
chlapců také s radostí využila možnost 

porovnat své síly v zápasech pomocí 
měkkých kyjů, dřevěných mečů a štítů. 

Domů jsme se rozjížděli občerstveni, 
posíleni a plni dojmů a prožitků. 
Děkujeme všem, kdo pro nás tuto pouť 
s pečlivostí a obětavostí připravili, 
věnovali nám svůj čas a síly, děkujeme 
Bohu za jeho přítomnost uprostřed nás a 
děkujeme také všem, kdo nás provázeli 
svými modlitbami. 

D. M. 

Redakční porada 
V redakci deníku Bezbarvá sprave-

dlnost byla porada. 
Šéfredaktor: „Pánové, už dávno jsme 

neměli pořádný skandál. To, že se politik 
nebo herečka s někým vyspí, už lidi 
nezajímá. Má někdo něco?“ 

Redaktor Všudybýlek: „No něco mám. 
Ve Zlámaný Lhotě shořela stodola.“ 

Šéf: „Chlape, to je skandál tak do 
obecní kroniky.“ 

Všudybýlek: „No, ono to má háček. Tu 
stodolu zapálil hasič, on byl pyroman.“ 

Šéf: „No, to je lepší. Hasič pyroman, 
ano to je ono. A máme materiál proti 
ministrovi vnitra. Ten chlap přece chce 
prosadit, aby noviny psaly jen pravdu a to 
by byl náš konec.“ 

Redaktor Šťoural: „A co má ministr 
vnitra společného se Zlámanou Lhotou?“ 

Šéf: „Všechno. Hasiči patří pod vnitro 
a tak ministr zodpovídá i za to, že hasič 
špatně smotá hadici. Takže pánové, 
Všudybýlek vytáhne všechny případy 
hasičů pyromanů, řekněme za 50 let. Chci 
jenom hasiče – pyromany, ostatní 
pyromani mě nezajímají.“ 

Všudybýlek: „Ale před 50 ti lety on 
nebyl ministrem.“ 

Šéf: „To já vím, ale když to dobře 
podáme, tak na to lidi nepřijdou. Šťou-
rale, vezměte si od Všudybýlka adresy 
poškozených, uděláte s nimi rozhovory, 
jak jim to zničilo život, doporučit šikovné 
advokáty, aby žalovali vnitro o náhradu a 
projevit údiv nad tím, že se jim ministr 
osobně ještě neomluvil. Pánové, my 
z toho uděláme takovej skandál, že lidi 
nebudou chodit ani na hasičskej ples. 
Končím poradu, pánové, a do práce.“ 

J. Nolč 

Úklid kostelů a děkanství v Táboře 
Před časem ing. Josef Civín napsal táborské farní radě: Do zaměstnání odcházím ráno v půl 

sedmé a vracím se večer kolem půl šesté. Nedovedu si představit, že bych se navečeřel a pak šel do 

kostela na brigádu. Z práce přicházím dost vyčerpaný, protože už si nechodím do práce odpoči-

nout jako za socialismu a tak veškeré údržbové práce doma a na chalupě mne čekají v sobotu. Na 

druhé straně i já cítím odpovědnost za nutnost úklidu v kostele a rád bych se na něm podílel.  
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Krátké zprávy 
� Sbírka na 

podporu 
křesťanské 
televize 
NOE 
vynesla: 
v  Táboře  7.400,- Kč 
v Sezimově Ústí  2.600,- Kč 
v Pohnání  1.040,- Kč 
v Ratibořských Horách  910,- Kč 

� Sbírka na potřeby diecéze vynesla: 
v Táboře  8.000,- Kč 
v Sezimově Ústí  4.000,- Kč 
v Pohnání  1.120,- Kč 
v Ratibořských Horách  500,- Kč 

� Sbírka při poutní mši svaté 25. 4. na 
opravu vnitřních omítek v kostele sv. 
Vojtěcha v Ratibořských Horách 
vynesla 7.650,- Kč. 

� Sbírka na bohoslovce je v neděli 5. 9. 

� Poutě v červenci – září 2010: 
Podolí – kaple Nanebevzetí P. Marie 
              neděle 15. 8. v 10.00 hod. 
Ratibořice – kostel sv. Bartoloměje 
              neděle 29. 8. v 10.00 hod. 
Dub – kaple Andělů strážných 
              neděle 5. 9. ve 14.00 hod. 

Pohnanec – kaple Jména Panny Marie 
              neděle 12. 9. ve 14.00 hod. 
Vřesce – kaple Panny Marie Bolestné 
              neděle 19. 9. v 10.00 hod. 

� V neděli 4. července se od 10.00 hod. 
uskuteční poutní mše svatá v kostele 
sv. Prokopa v Pohnání. Po mši svaté 
se uskuteční sbírka na opravu varhan 
v kostele sv. Prokopa. 

� Titulární slavnost kostela Proměnění 
Páně na hoře Tábor (pouť) oslavíme 
v neděli 8. 8. mší svatou od 8.30 hod. 

� Hlavní pouť na Klokotech je v sobotu 
14. srpna. Hlavní mši svatou v 10.00 
hod. bude celebrovat Mons. Jan 
Baxant, biskup litoměřický. Ranní mši 
svatou v 8.00 hod. bude sloužit novo-
kněz P. Vlastimil Kadlec, OMI, po 
skončení bohoslužby bude udělovat 
novokněžské požehnání. V neděli 15. 
8. pak bude mši svatou v 10.00 hod. 
sloužit P. Günther Ecklbauer, OMI. 

� Poutní mši svatou v kostele Narození 
Panny Marie na náměstí Mikuláše 
z Husi v Táboře budeme slavit ve 
středu 8. 9. od 18.00 hod.  

Napadla mne tato myšlenka: Protože opravdu nevím, kdy najít čas na brigádu v kostele, rád 

bych přispěl tomu, kdo tento čas má a mohl by to za mne odpracovat. Myslím na nezaměstnané, na 

ženy, které jsou doma a jejich děti jsou ve školce nebo ve škole - myslím, že takových je v kostele 

dost a každý příspěvek do domácího rozpočtu by jim byl milý.  

Na zasedání farní rady jsme spočítali, že na každoměsíční úklid táborského děkanského kostela 
je třeba za rok cca 220 normohodin, na úklid děkanství cca 140 hodin a na občasný úklid klášter-
ního kostela cca 50 hodin – tj. celkem 410 normohodin za rok. Farníků ve věku mezi 15 a 75 lety, 
tedy přiměřeně schopných zapojit se do úklidu, je podle sčítání z minulého roku 116. Na každého 
tedy vychází cca 3,5 hodiny úklidu za rok. Navržená odměna za 1 hodinu práce je 100,- Kč.  

Kdo by měl zájem se do navrženého modelu spolupráce na úklidu kostelů a děkanství zapojit, 
může se přihlásit na děkanství nebo v sakristii. Hlavními koordinátory jsou Petr Svoboda a Anna 
Lišková.                                                                                                         P. Václav Hes, farář 



 
- 13 - 

Koncerty - léto 2010 
v Táboře a okolí 

 

Sobota 26. června v 18.00 hod. 
kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech 

20. benefiční koncert  
sbor + varhany: Vladimír Roubal 

 
Neděle 27. června v 18.00 hod.  

druhé nádvoří Milevského kláštera 
Petra Janů a skupina Golem  

na podporu obnovy klášterního areálu 
 

Čtvrtek 1. července v 19.00 hod.  
děkanský kostel Proměnění Páně v Táboře 

Galavečer chrámových tónů  
Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená – housle, viola, 
Josef Popelka – varhany, Miloslav Klaus – kytara 

 
Čtvrtek 22. července v 18.00 hod.  

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech 
varhanní koncert Ladislava Šotka  

spoluúčinkuje Hana Žvachtová – zpěv 
 

Pondělí 9. srpna v 19.00 hod.  
děkanský kostel Proměnění Páně v Táboře 

belgický chrámový sbor  
Sint-Jacobshuys Brugge 

 
Čtvrtek 19. srpna v 18.00 hod.  

děkanský kostel Proměnění Páně v Táboře 
varhanní koncert Ladislava Šotka  

spoluúčinkuje Táborský chrámový sbor
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☺ Baví se dva kamarádi: „Nejraději 
vzpomínám na sedmou třídu.“ „Já 
taky, to byly krásné dva roky.“ 

☺ Dva muži si spolu povídají o svých 
příbuzných. „Moje tchýně je anděl!“ 
říká první. Druhý pokývá hlavou a 
poznamená: „No, to se tedy máš, ta 
moje ještě žije.“ 

☺ „Představ si, Heleno, že jsem nasypala 
manželovi do kafe omylem prášek na 
praní.“ „A co on na to?“ „Nic, ještě pění.“ 

☺ Manželka se ptá manžela: „Kam jsi dal 
těch 200 korun, co jsi dostal na 
nákup?“ „Jednomu staršímu muži.“ 
„Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně 
ten chlap dělal?“ „Čepoval pivo.“ 

☺ Voják jde na svůj první seskok a je 
nervózní. Důstojník to vidí a říká: „Nic 
se nebojte! Až vyskočíte, tak zatáhněte 
za tuhle žlutou šňůrku. Když se nic 
nestane, tak zatáhněte za červenou – to 
je záložní padák. A pokud by se ani 
potom nic nestalo, nic se nebojte, dole 
je trampolína.“ Voják nastoupí do 
letadla. Vyletí dost vysoko a vyskočí. 
Zatáhne za žlutou šňůrku a nic. Zatáh-
ne ze červenou a zase nic. Tak upře 
pohled směrem dolů a vyhlíží trampo-
línu. Jak letí a letí, potká v protisměru 
chlápka s cigaretou. Ptá se ho: „Prosím 
vás, je dole trampolína?“ „Já nevím, já 
jsem z plynárny!“ 

☺ Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá 
druhého: „Tak co, jak jde život?“ A to 
druhé klíště odpovídá: „Ani se neptej, 
je teprve poledne a už mě dvakrát 
vytočili!“ 

☺ „Vybral jste si dobře,“ pochvaluje 
ženichovi nevěstu oddávající úředník. 
„Paní je velice oblíbená. Už je tu 
počtvrté.“ 

☺ Lékař k pacientovi: „Musíte okamžitě 
s tím pitím přestat. Váš poslední 
krevní vzorek se vypařil dřív, než jsem 
ho mohl vyšetřit.“ 

☺ Rodiče odjeli do města nakupovat a 
syn musel hlídat svoji mladší sestru. 
Jenže chlapec chtěl jít na ryby. 
Nakonec se rozhodl, že zvládne obojí. 
Večer povídá mamince: „Tohle už 
víckrát neudělám. Nechytil jsem vůbec 
nic.“ „Ale no tak, synu, buď trochu 
trpělivý. Když jí to vysvětlíš, příště 
bude určitě potichu a nevyplaší ti 
ryby.“ „Ale ne, o plašení nejde. 
Sežrala mi veškerou návnadu.“ 

☺ Přišel takhle zákazník k holiči, sedl si 
do křesla a povídá: „Chtěl bych to 
takhle: jednu kotletu nechat do půli 
tváře, druhou celou vyholit. Nahoře to 
ostříhejte, aby to trčelo přímo nahoru a 
nedalo se to česat, a vzadu mi vyholte 
pár míst až na kůži.“ „Pane, takhle vás 
ostříhat nemůžu!“ „Jak to, že ne? 
Minule jste mě takhle ostříhal!“ 

Farní zpravodaj Tábora a okolí 
vydávají římskokatolické farnosti  

uvedené v hlavičce. 
Redakce: Tábor, Děkanská 305,  

 tel. 381 253 824 - vede Petr Svoboda. 
e-mail: faratabor@volny.cz 
Farní zpravodaj na internetu: 

www.sezusti.webzdarma.cz/zpravodaj  


