
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenechat 
se zastrašit 
 

Vzpomínky na 
P. Františka Bernarda Šimana CFSsS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všichni  jsme ho měli  rádi, dodnes  je na  jeho hrobě  zapálena nejedna  svíce 
a lidé  se  za  něj modlí  a  prosí  ho  o  přímluvu.  I  když  nepatří mezi  oficiálně 
vyhlášené  světce oltáře, věříme,  že patří mezi  svaté a máme v něm velkého 
přímluvce u Pána veškerého života. 
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ŽIVOTOPIS 
P.  František  Bernard  Šiman  se  narodil  v roce  1925  v Pištíně  u  Českých 

Budějovic. Jeho rodiče František a Anna, rozená Jandová, byli rolníci. Maminka 
byla velmi dobrosrdečná, lidé na jejich hospodářství rádi sloužili. V padesátých 
letech  museli  odevzdat  pole,  pozemky  i  zvířata  do  nově  vzniklého 
zemědělského družstva.  

Františkova maminka měla dvě sestry, manžel  jedné z nich se stal později 
poručníkem P.  Šimana, protože mu  v dětství  zemřel otec. P.  Šiman měl dva 
mladší sourozence, Jaroslava (*1926) a Marii (*1928). 

Bratr  Jára  zemřel  bezdětný,  jeho  sestra  Marie  Ryplová  měla  tři  dcery 
(Marii, Danu a Hanu), všechny se provdaly, žijí v Pištíně, díky nim dnes (2015) 
žije 5 praneteří a prasynovců, kteří  již mají 7 dětí další generace. Rodný dům 
P. Šimana  byl  po  smrti  jeho  bratra  Jaroslava  v roce  1994  zbourán,  na  jeho 
místě si neteř postavila nový rodinný dům. 

Základní  školu  navštěvoval  v Pištíně,  do  měšťanky  chodil  do  Strýčic 
vzdálených  od  Pištína  asi  10  km.  V době  německé  okupace  navštěvoval 
Jirsíkovo  gymnasium  v Českých  Budějovicích,  které  ukončil  v  roce  1944. Na 
podzim  1945,  po  znovuotevření  vysokých  škol,  byl  přijat  ke  studiu  na 
filosofické  fakultě  Masarykovy  university  v Brně.  Na  kněze  byl  vysvěcen 
5. července  1949  v katedrále  sv.  Petra  a  Pavla  v  Brně,  to  již  byl  členem 
kongregace petrinů, kde přijal jméno Bernard. Po vysvěcení ještě dokončoval 
studium teologie na bohoslovecké fakultě Palackého university v Olomouci. 

V dubnu  1950  při  Akci  „K“ (viz  dále)  byl  spolu  s  ostatními  řeholníky 
převezen  komunistickou  mocí  do  centralizačního  tábora  v Hejnici,  po 
4 měsících  byl  pro  „reakční  aktivitu“  přemístěn  do  přísnějšího  internačního 
tábora v Želivi a odsud nakonec poslán do centralizačního tábora v Oseku.  

Propuštěn  byl  v roce  1955,  poté  pracoval  jako  pomocný  dělník 
v Pozemních stavbách České Budějovice.  

Službu ve  farnosti  jako kněz mohl zahájit až začátkem roku 1958, kdy byl 
jmenován  kaplanem  ve  Strakonicích,  v roce  1961  byl  přeložen  jako 
administrátor na Dobrš, krátce byl na Podsrpu a od září 1967 až do své smrti 
v roce 1986 v Sedlici. 
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ŽIVOT V DATECH 
14. 8. 1925  Anně a Františkovi Šimanovým se narodil syn František 
1931‐1940  navštěvuje národní školu v Pištíně a měšťanku ve Strýčicích 
1940‐1944  studuje na Jirsíkově gymnasiu v Českých Budějovicích 
1945‐1950  studuje na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně 

a na bohoslovecké fakultě Palackého university v Olomouci 
před r. 1948  vstupuje do Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini), 

přijímá řádové jméno Bernard 
5. 7. 1949  vysvěcen na kněze v Brně 

10. 7. 1949  primiční mše svatá v Pištíně 
28. 4. 1950  zatčen, odvezen do centralizačního tábora Hejnice 
8. 8. 1950  převezen do internačního tábora v Želivi 

1951  převezen do centralizačního tábora v Oseku 
17. 2. 1955  propuštěn z internace v Oseku 
3. 12. 1956  zaměstnán jako dělník u Pozemních staveb Č. Budějovice 
1. 1. 1958  kaplan ve Strakonicích, Hošticích, později také ve Čkyni 
1. 6. 1961  přeložen jako administrátor na Dobrš a do Kraselova 

duben 1966  cesta lodí – NDR, Holandsko, Francie, Itálie, Jugoslávie 
16. 3. 1967  jmenován administrátorem na Podsrpu, v Jiníně a Hošticích 

červen 1967  cesta do Anglie 
1. 9. 1967  jmenován administrátorem v Sedlici a Kadově  
září 1967  cesta do SSSR 
září 1968  cesta do Itálie 

17. 4. 1969  jmenován sekretářem vikariátu Strakonice 
srpen 1969  cesta do NSR a Švýcarska 
duben 1970  cesta do Egypta 

1971  uvolněn z Kadova, jmenován administrátorem v Záboří 
9. 2. 1974  StB Strakonice zakládá svazek „ZVON“ na P. Šimana  

1975  cesta do Bulharska (s rodinou Matějovských) 
1976  cesta do Maďarska (s rodinou Matějovských) 

1977, 1978  cesta do Jugoslavie (s rodinou Matějovských) 
zima 1984  první infarkt 

podzim 1985  druhý infarkt 
17. 1. 1986  umírá v nemocnici ve Strakonicích 

  pohřben do kněžského hrobu v Sedlici (dle poslední vůle) 
Na protější straně dekret kněžského svěcení 
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MŮJ STRÝČEK A JEHO RODINA 
Můj strýček P. Šiman byl starší bratr mojí maminky Marie. Pamatuji se na 

něho  od  dětství.  Často  se  vracel  do  Pištína,  dokud  zde  žila  jeho maminka, 
sestra i bratr. 

Když  jsem  byla  malá,  jezdila  jsem  za  strýčkem  na  Dobrš  autobusem. 
Z Pištína do Vodňan, pak do  Strakonic, do Chvalšovic  a  tam na mě  strýček 
nebo někdo z jeho známých čekal. 

Již  na Dobrši  byla  se  strýčkem  jeho  dlouholetá  hospodyně Marie Malá, 
i když  stále měla  byt  ve  Strakonicích,  a  na  Dobrš  jen  dojížděla.  Když  pak 
strýček působil na Podsrpu, občas  jsem u ní spávala v jejím malém bytečku. 
Na Dobrš  jsem pak  se  strýčkem  často  jezdila  za P. Martinem Víchem,  Jiřím 
Charvátem  a  jejich  hospodyní,  které  říkali  Katynka.  Tyto  jeho  přátele  jsme 
navštěvovali,  když  ještě  bydleli  v Českých  Budějovicích  v Žižkově  ulici 
a P. Martin sloužil mše svaté doma, protože veřejně nesměl. 

Byla jsem v 8. třídě, když v roce 1968 zemřela naše maminka a strýček se 
stal naším poručníkem. Můj prospěch ve škole se zhoršil, a abych se dostala 
na  střední  školu,  strýček  zařídil,  že  jsem  do  deváté  třídy  chodila  ve 
Strakonicích. Bydlela  jsem u Bernardů a na víkendy  jezdila domů do Pištína 
a starala se společně s babičkou, maminkou strýčka, o 2 mladší sestry, Danu 
a Hanku.  Babička  zemřela  v roce  1969,  rok  po mojí mamince.  Dlouhá  léta 
jsem pak strýčka navštěvovala v Sedlici a s ním  jsem  jezdila také do Kadova, 
Bezděkova, Záboří, Mečichova, Škvořetic, Lažan,  také do Oseka a při  těchto 
cestách  jsem  poznala  mnoho  úžasných  lidí  a  také  kamarádku  Lidušku 
Hlaváčovou  a její  rodinu.  Strýček  také  jezdil  velmi  rád  a  často  za  námi  do 
Pištína,  staral  se  o  nás,  pomáhal  nám  a  při  nemoci  našeho  syna  nám 
zprostředkoval  setkání  s P.  Ferdou. Měla  jsem  ho moc  ráda,  byl  jako můj 
druhý  otec  a  jeho  úmrtí  mě  velice  zasáhlo.  Po  jeho  smrti  jsme  vyklízeli 
strýčkovy věci z fary. Našla  jsem  i jeho deník, kam si zapisoval zážitky z cest 
do zahraničí, které absolvoval v 60. letech. Na závěr první zahraniční cesty si 
strýček zapsal:  

 

„Všechno má  svůj  konec.  I  tento  zájezd.  I  když  se  loučíme  neradi,  přece 
s touhou v srdci spěcháme tam, odkud jsme vyjeli, neboť tam je náš domov.“ 

 
Vím, že byl vyslýchán, ale s námi o tom nemluvil, jen občas něco naznačil.  

 

Marie Záveská, rozená Ryplová, Pištín 
neteř P. Bernarda Šimana 
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KONGREGACE PETRINŮ 
Písmena CFSsS, uváděná za jménem, znamenají příslušnost ke kongregaci 

petrinů, do které patřil i P. František Bernard Šiman. Jsou zkratkou latinských 
slov „Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramenti“, česky „Kongregace bratří 
Nejsvětější  Svátosti“.  Petrini  je  česká  římskokatolická  diecézní  kongregace 
založená  v  roce  1888  českobudějovickým  knězem  Václavem  Petrem.  Podle 
odkazu  svého  zakladatele  spojují  petrini  kontemplaci  a  aktivitu  ve  světě. 
„Evangelium  zvěstujeme  vyučováním,  kázáním,  službou  katecheze 
a duchovních cvičení. Eucharistii žijeme v adoraci, v osobní i společné modlitbě 
a v lásce k sobě, k lidem a ke světu.“ 

V současné době kongregace působí v Českých Budějovicích a v Písku. 
Více na www.petrini.cz. 

S biskupem Hlouchem, Volenice, počátek 70. let
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AKCE„K“ ‐ LIKVIDACE ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA  
Od nástupu komunistů do vlády v roce 1948 se v Československu neustále 

stupňoval  negativní  přístup  vůči  církvím,  zvláště  pak  proti  římskokatolické. 
Byl  ustanoven  Státní  úřad  pro  věci  církevní,  předsedou  byl  od října 1949 
ministr  spravedlnosti  Alexej  Čepička,  jehož  osoba  zaručovala  udržení  ostré 
linie boje proti  církvím. Vhodným nástrojem boje  se  stal  tzv. monstrproces 
importovaný ze Sovětského Svazu. 

Jako záminku pro spuštění centralizace a  internace řeholníků z mužských 
řádů  a  kongregací  si  totalitní  moc  zvolila  předem  jasný  výsledek 
monstrprocesu  „Tajovský  a  spol.“  Odsouzení  deseti  významných  řádových 
představitelů  k  celkem  132  letům  vězení  a  jednomu  trestu  doživotí 
v dubnu 1950 předcházela  vyšetřovateli brutalitou  vynucená doznání,  která 
se  museli  obvinění  naučit  zpaměti.  Pomocí  médií  byly  očerněny  řehole 
v očích  veřejnosti  a  tím  bylo  umožněno  Státní  bezpečnosti  (StB),  Státnímu 
úřadu  pro  věci  církevní  (SÚC)  a  Sborům  národní  bezpečnosti  (SNB)  za 
podpory  Lidových milicí  uskutečnit  plán  likvidace  řeholí,  který  probíhal  ve 
dvou etapách: 14. a 28. dubna 1950. 

Obsazování  klášterních 
budov  a  přesuny  řeholníků 
probíhaly  podle  jednotného 
scénáře.  Každý  klášter  byl 
obsazen  hlídkou  příslušníků 
SNB,  se  kterou  se  současně 
dostavil  zástupce  StB 
a zmocněnec  SÚC.  Zmocněnec 
vyzval  představené  kláštera, 
aby  svolali  všechny  řeholníky 
z domu do jedné místnosti. Zde 
zmocněnec oznámil skutečnost, 
že  se  řád  centralizuje. 
Následovaly  osobní  prohlídky 
řeholníků  a  prohlídky 
klášterních  budov  pod 
dohledem  mužů  ozbrojených 
samopaly.  Řeholníci  byli  téže 
noci  sváženi  do  určených 
centralizačních klášterů.  

Internace v klášteře Hejnice 
červen 1950 
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Druhým  typem  soustřeďovacího  zařízení  byl  internační  klášter.  Pro 
řeholníky  z  Čech a Moravy  to byl  klášter  v Želivi. Toto  zařízení  sloužilo pro 
internaci  provinciálů  jednotlivých  řádů,  představených  a  tzv.  „reakčních 
řeholníků“, kteří  otevřeně  vystupovali  proti  totalitnímu  režimu. 
S internovanými řeholníky se zde zacházelo jako s odsouzenými trestanci. 

V  českých  zemích  bylo  dle  předchozích  plánů  vytvořeno  pět 
centralizačních klášterů a jeden internační. 

Při první etapě bylo nuceně  internováno 866  řeholníků  za asistence 270 
orgánů StB, 946 příslušníků SNB, použito bylo 71 autobusů a 129 osobních 
aut. Při druhé etapě bylo  internováno  zbývajících 374  řeholníků  z 18 méně 
početných řádů a kongregací, které v Čechách a na Moravě zbyly. Mezi nimi 
byli i petrini, kteří byli internováni v Hejnicích.  

V  pátek  28.  4.  1950  byl  P.  Šiman  odvezen  spolu  se  svými  spolubratry 
z Českých  Budějovic  do  centralizačního  kláštera  v  Hejnicích.  Dne  8.  srpna 
1950 bylo  šest  „reakčních  řeholníků“,  z toho  čtyři petrini včetně P. Šimana, 
převezeno vozidlem SNB do internačního kláštera v Želivi. 

Protože bylo totalitním režimem dosaženo, že život církví byl do roku 1955 
téměř zničen, omezen jen na prostory kostelů, byly v roce 1956 centralizační 
a internační kláštery zrušeny. 
Někteří  internovaní  dostali 
tzv.  státní  souhlas  a byla  jim 
přidělena  církevním 
tajemníkem  farnost,  ale 
mnoho  z  nich  se  ocitlo 
v situaci,  že  státní  souhlas 
neměli  a  těžko  sháněli 
zaměstnání.  Hodně  z  nich 
bylo  převedeno  na  stavby 
přehrad. 

Obnova  klášterního 
způsobu  života  členů  řádů 
a kongregací  byla  možná  až 
po  roce 1989, po „sametové 
revoluci“. 
 

 
Po propuštění z internace
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PŘIVEDL MĚ KE KNĚŽSTVÍ 
Narodil  jsem  se  v  roce  1948  a moje  první  setkání  s P.  Šimanem  bylo  již 

v roce 1957 v kruhu ministrantů v kostele sv. Prokopa ve Strakonicích. Bylo to 
v červnu,  když  přišel  poprvé  do  sakristie  v černé  klerice  se  svým  typickým 
úsměvem na  tváři. To  jsme  ještě nevěděli, že  je  řeholní kněz. Pro nás  to byl 
P. František Šiman. Jeho první mše svatá byla samozřejmě  ještě celá v latině, 
ale kázání bylo již české a bylo velice pěkné. Po mši svaté se nás zeptal: „Kdo si 
pamatuje kázání?“ Přihlásil jsem se a P. Šiman byl spokojen. 

Pravidelně  jsme  se  s  ním  scházeli  jednou  měsíčně  při  ministrantských 
schůzkách (cca 10 ministrantů). Probírali jsme vždy liturgický kalendář na další 
měsíc.  Další  setkání  byla  při  zkouškách  chrámového  sboru,  který  velmi 
podporoval. Byl výborný muzikant, hrál na varhany. V každém svém působišti 
si  vychoval  alespoň  jednoho  varhaníka,  protože  chtěl,  aby  se  hrálo  při mši 
svaté i ve všední den. Mezi ně patřil i můj kamarád Mirek Nikola.  

P. Šiman dovedl oslovit mladé lidi, kteří do kostela pravidelně nechodili, ale 
zpívali  v  chrámovém  sboru  a  zároveň  navštěvovali  LŠU  (Lidová  škola 
umění). Již od září se zkoušela vánoční mše „Hej mistře“. 

Prožil jsem s ním velice hezké chvíle. Vedl nás k pořádku, chodil s námi na 
koncerty a mluvil s námi o kněžství. Vyrůstal jsem ve věřící rodině, ale on byl 
první,  kdo  se mne  ještě  na  základní  škole  zeptal,  zda  nechci  být  knězem. 
V roce 1961, po 4  letech kaplanování ve Strakonicích, odešel na Dobrš, kam 
jsme  za  ním  s Mirkem  jezdili.  O  prázdninách  jsme  se  zúčastnili  brigády  při 
opravě tamějšího kostela a fary. Jezdili jsme autobusem, ale na kopec nahoru 
se muselo pěšky. Až když si koupil auto, měl nejprve starou Škodovku, tak pro 
nás k autobusu přijel. Před tím jezdil na motorce. Když se stěhoval do Sedlice, 
koupil si Škodu MB  ‐ to bylo  jeho první nové auto.  Jeho snem byl Fiat 600D, 
ale  toho  tehdy  nesehnal.  Kromě  aut  měl  také  rád  zmrzlinu,  měl  velkou 
termosku a občas mě poslal pro 10 kopečků. 

Poslouchali  jsme s ním pravidelně Rádio Vatikán. Snažil se, abychom měli 
zprávy  z právě  probíhajícího  II.  vatikánského  koncilu.  Poslední  den  koncilu 
8. 12. 1965 jsme poslouchali přímý přenos. P. Šiman uměl dobře německy, tak 
částečně  překládal.  Už  tehdy  nejen  mě  zásoboval  německými  časopisy, 
podporoval vzdělávání a říkal mi: „Jen se uč německy, to je okno do Evropy.“ 

V roce  1962  jsme  se  s Mirkem  oba  rozhodli  pro  kněžství.  Dodnes  si 
pamatuji,  jak mi v témže roce P. Šiman řekl: „Vždyť bys tu střední školu také 
udělal.  Jen  se  přihlas  na  SVVŠ“.  Maturita  byla  předpokladem  pro  další 
studium. Byl pro nás  velkým příkladem. Během bohosloveckých  let  jsem  za 
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P. Šiman s P. Františkem  Kaplánkem, Sedlice 1978

ním  pravidelně  jezdil  a  seznamoval  ho  se  svými  vysokoškolskými  skripty, 
o které  se  vždy  živě  zajímal.  Na  fakultě  v Litoměřicích  vykonával  dozor 
komunistický  tajemník  Souhrada.  P.  Šiman  o  něm  říkal:  „Ten  mě  hlídal 
v internaci v Oseku.“  

O prázdninách  jsem  za ním  jezdíval na  večerní mše do  Sedlice.  Sledovali 
jsme německé náboženské pořady v televizi. V roce 1971 kázal na mé primici 
(1. mše svatá po vysvěcení na kněze), 31. 7. 1971 mě stěhoval svým autem do 
Prachatic  na moje  první  kaplanské místo.  Na  každém  novém  působišti mě 
vždy nejméně jednou navštívil. 

Mirek Nikola začal od roku 1968 cílevědomě studovat a udělal si maturitu. 
V roce 1973 nastoupil na bohosloveckou  fakultu do  Litoměřic, na  kněze byl 
vysvěcen v roce 1978 a k primici od P. Šimana dostal mešní roucho.  

V  roce  1979,  kdy  P.  Šiman  slavil  30  let  kněžství,  jsem  s  ním  byl  na 
kněžských exerciciích, ale on  stále někam odjížděl a něco vyřizoval. Byl  také 
vikářem  strakonického obvodu a  jeden  čas  snad  i představeným kongregace 
petrinů. Za celoživotní kněžskou aktivitu, starost o mládež, duchovní vedení ke 
kněžství  a  za  vedení  svých  bratří  petrinů  byl  Státní  bezpečností 
pronásledován.  V  očích  lidí  byl  P.  Bernard  Šiman  bojovníkem  tichým 
a nenápadným,  který  neustále  probouzel,  živil  a  povzbuzoval  k  hlubšímu 
duchovnímu životu tím, že byl stále mezi lidmi s jejich radostmi i starostmi.  

V  srpnu  1985  jsem mu  šel  blahopřát  k 60tinám,  ale  už  byl  hodně  sešlý 
a zesláblý.  Naposledy  jsem  se  s  ním  setkal  v  lednu  1986  v nemocnici  ve 
Strakonicích.  

P. František Kaplánek, Milavče u Domažlic, pochází ze Strakonic 
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PEDÁLY NEJSOU ROHOŽKA 
P.  Šiman  nastoupil  do  Strakonic  jako  mladý  kaplan.  Přestože  tehdejší 

komunistický režim zakazoval kněžím spolupracovat s mládeží, využíval každé 
příležitosti,  aby  se  s  námi  mladými  setkával.  O  Vánocích  pořádal  besídky 
u jesliček,  kde  jsme  zpívali  koledy.  Protože  P.  Šiman  uměl  hrát  na  varhany, 
ukazoval,  jak se na ně hraje těm, kdo se učili hrát na klavír v LŠU. Když nám 
vysvětloval hru na pedály,  říkal: „To není  rohožka na  čištění bot.“ V  té době 
byl též kaplanem v Hoštících u Volyně. Protože zde nebyl varhaník, jezdili jsme 
do  Hoštic  hrát my mladí  ze  Strakonic  a  zpívali  jsme  společně  s  početnou 
hoštickou mládeží.  Dokonce  jsme  nacvičili  vánoční Marhulovu mši.  Později 
P. Šiman přivedl  ke hře na  varhany  jednoho místního  chlapce.  P.  Šiman byl 
znalec hudby  a  rád  slyšel,  když  se při mši  sv. pěkně hrálo  a  zpívalo. Kromě 
varhan měl  radost  i  z  jiných  nástrojů,  zvláště  ho  těšilo  poslouchat  hru  na 
housle, proto často k sobě zval strakonické studenty konzervatoře. 

Když byl P. Šiman přeložen na Dobrš, věřícím to bylo velmi  líto a pořádali 
pod  hlavičkou  Lidové  strany  autobusové  zájezdy,  jejichž  hlavním  cílem  byla 
Dobrš. Tam po mši  sv.  rádi besedovali  se  svým bývalým duchovním. Lidé  za 
ním jezdili i na rady se svými starostmi. Můj tatínek říkával, že P. Šiman by byl 
výborným biskupem‐pastýřem, protože byl velice zbožný, moudrý, prozíravý, 
měl  veliký  přehled  a  zajímal  se  o  všechny  lidi,  pomáhal  i  v  hmotných 
starostech. Takového biskupa ale tehdejší režim nemohl potřebovat. 

Naposledy byl přeložen do Sedlice. O Vánocích, na svátek sv. Štěpána, jsme 
několikrát  přijeli  hrát  a  zpívat  se  strakonickým  sborem  a orchestrem  do 
Sedlice  a  Záboří Rybovu mši  „Hej, mistře“.  Zájezdový  autobus  nám  zaplatil. 
Tehdy s námi hráli i dva místní trumpetisté, které P. Šiman doporučil. 

Když se dozvěděl, že se nám rozstonal pětiletý syn, přijel k nám s nabídkou, 
že zajede do Sušice za P. Ferdou a poprosí o diagnózu a pomoc v léčení. Ještě 
teď po mnoha letech na to s vděčností vzpomínáme. 

Komunistický  režim  systematicky  ničil  tohoto  kněze  svými  výslechy 
a nočními telefonáty. Po 2. infarktu musel již být v nemocnici. Nohy měl úplně 
rudé a oteklé, srdíčko vypovídalo službu. Ale i v nemocnici ho lidé navštěvovali 
tak hojně, že z chodby až k jeho posteli u okna stáli ve frontě, aby mu alespoň 
stiskli ruku a krátce s ním pohovořili. 

P.  Šiman  zemřel  jako  oběť  komunistického  režimu,  velký  kněz,  pastýř 
a lidumil. 

Ludmila Valášková, rozená Bernardová, Strakonice 
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S HOUSLEMI NA ZÁDECH NA DOBRŠ 
Chodili  jsme  s bratrem  a  maminkou  do 

kostela ve Strakonicích. Když mi bylo 11  roků, 
P.  Šiman mi  řekl:  „Vezmi housle  a  jdeme hrát 
k sestřičkám  do  kaple  do  domova  důchodců.“ 
Dal  přede  mne  Händlovu  Modlitbu 
a doprovázel mě na harmonium.  

Jednou  někde  sehnal  skládací  betlémy, 
které  byly  určeny  na  vývoz.  Říkal,  že  je  bude 
prodávat.  Jeden  jsem  také dostala, a  tak  jsem 
se  šla  zeptat,  kolik  mám  zaplatit.  On  řekl: 
„Nedělej, že by  to chtěla zaplatit.“ Bylo  to pro 
mě  velké  zklamání,  protože  jsem  šla  zaplatit, 
jak bylo  řečeno, a najednou to bylo  jinak. A to 
jsem nemohla ve svém dětském věku pochopit.  

Nejhrubší  slovo,  které  jsem  z jeho  úst 
slyšela, bylo „střevo“. To byla taková poklona dívce, jak tituloval kluky, nevím.  

Roku 1961 se stěhoval na Dobrš, na faře neměl ani koupelnu, všechno tam 
musel vybudovat. Tam  jsem  jezdila hrát  často a  ráda. Vzkazoval mi po paní 
Malé,  své  hospodyni,  abych  přijela.  Jezdila  jsem  ze  Strakonic  na  kole 
s houslemi na zádech. Někdy jsem ani nevěděla, při jaké příležitosti budu hrát, 
zda na pohřbu či na svatbě.  

Jednou jsem takto přijela s houslemi, ale řekl mi: „Budeš hrát na varhany.“ 
Odmítnout se nedalo. Chvíli jsem hrála i zpívala, chvílemi jsem jenom zpívala, 
protože  jsem  obojí  najednou  nestíhala.  Jen  se  díval  nahoru  na  kůr,  ale  nic 
neřekl. Jenom místní farnice byly v „šoku“. 

Jezdila  jsem  často  i s Liduškou Bernardovou, kterou zase učil na varhany. 
Hrávaly  jsme společně na různých poutích, slavnostech  i pohřbech. P. Šiman 
nám tím projevoval velkou důvěru a jeho podpora pro nás byla velice důležitá. 
Nenásilnou formou nás ovlivňoval a vedl k odpovědnosti. 

Byl  velmi  velkorysý,  každému  rád  pomáhal.  Během  konzervatoře  jsem 
měla velký problém s akné, s maminkou jsme to často řešily. P. Šiman jednou 
při  tom  byl  a  zeptal  se:  „Co na  to bude potřeba?“ A  zanedlouho mi  koupil 
potřebné  horské  sluníčko,  protože maminka  na  něj  neměla.  A  on  řekl:  „Až 
budeš mít, tak mi to splatíš“, ale nikdy si pak peníze ode mne nevzal. 

Později jsem ho navštěvovala i v Sedlici. 
Jindřiška Maťátková, rozená Darebná, houslistka, pochází ze Strakonic 

Na Dobrši
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MINISTRANTEM A POZDĚJI HUDEBNÍKEM P. ŠIMANA 
Všichni  tři  bratři  (Václav,  Jan  a  Josef)  jsme  ve  Strakonicích ministrovali. 

Každý ministrant musel umět latinsky modlitbu „Confiteor“. Já jsem ji neuměl. 
P. Šiman  to věděl, ale  i  tak mne u oltáře nechal. Vždy  jsem  řekl první slova, 
a pak jsem jen potichu hýbal pusou. 

Dělali  jsme  různé  klukoviny.  Tehdy  se  v  přímluvách  četl  docela  dlouhý 
seznam zemřelých. Zařadili  jsme tam  také  jméno našeho žijícího pana vikáře 
P. Kováře. P. Šiman to přečetl, zarazil se, ale tiše to přešel. Jednou jsme před 
začátkem mše omylem nalili do konvičky olej místo vína.  Jak nalil  trochu do 
kalicha,  všiml  si  oleje,  přerušil  mši  a  pokračoval  až  po  vymytí  kalicha 
a donesení vína.  

Ve  Strakonicích,  kde  působil  v  letech  1958  až  1961,  se  věnoval mládeži, 
snažil  se  shromažďovat  chlapce,  kněžský  dorost.  Byla  to  náplň  práce 
kongregace  petrinů,  jejíž  byl  členem. Oslovoval  lidi  tím,  co  je  zajímalo. Nás 
lákal  na  knihy  a  na muziku.  Učil  nás  Svatohorský  Zdrávas,  který  jsme  pak 
příležitostně zpívali. Velmi rád a krásně slavil májové pobožnosti. Strakonický 
vikář P. Kovář ho spíše brzdil, měl trochu strach z jeho přílišné aktivity.  

Byl organizačně schopný, nelitoval financí. Byli jsme velká rodina, šest dětí, 
často  opravdu  nebylo  na  chleba.  Několikrát  mi  nenápadně  dal  „za 
ministrování“ 25 Kč ‐ to bylo docela dost peněz.  Inicioval poutě na Lomeček, 
platil autobus za ministranty i jídlo nám kupoval. 

Zpočátku se mu staral o auto pan Josef Pilný z Dřešínku nedaleko Dobrše. 
Jeho syna Josefa učil také hrát na varhany.  

Pater  byl  takový  „Boží  člověk“,  spíše  tichý,  ale  velmi  společenský, 
usměvavý.  I  když pospíchal, a někdo ho před  kostelem  zastavil,  vždy  se mu 
plně věnoval. Občas nerozuměl vtipům, a to se pak zeptal: „A čemu se mám 
vlastně smát?“ Ale bavil nás zase jiným způsobem. Jednou nás pozval podívat 
se na soukromou hvězdárnu. Zajeli  jsme do Bratronic nedaleko Záboří k paní 
baronce Blance Battagliové a ta nás vzala na půdu: „Tak tady je ta hvězdárna!“ 
Zvedli  jsme  hlavu  a  střecha  byla  jako  řešeto.  Bydlela  ve  „vlastním  zámku“, 
který  jí  komunisté  zabavili  a  jako  podnájemnice  neměla  nárok  na  opravu 
střechy.  

Měl  rád  latinu,  a  když  byl  poprvé  v  Itálii,  byl  zklamaný,  že  si  s  italskými 
kněžími nemohl popovídat, protože většina z nich latinsky už neuměla. Změnu 
liturgie po Druhém vatikánském koncilu zpočátku protrpěl. Pamatuji si, jakou 
měl trému, když měl sloužit poprvé novou liturgii u oltáře čelem k věřícím. 
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Seznámil mě s P. Ferdou, často jsme za ním spolu jezdili do Sušice. P. Šiman 
znal místa, kde rostou bylinky pro P. Ferdu a někdy  jsme  je sbírali. Když bylo 
naší  nejstarší  dceři  asi  6  let,  dostala  vysoké  horečky.  Lékaři  nevěděli,  jak 
horečku srazit. Jel jsem tehdy z Prahy do Sušice a P. Ferda mi hned po příjezdu 
podával sáček s bylinkami. Ptal jsem se, kdo mu řekl, že přijedu. On řekl, že se 
ráno  rozhlédne  po  širokém  okolí  a  někdy  pozná,  kdo  a  proč  za  ním  jede. 
Příčinou horeček byla podle P. Ferdy  infekce z pomerančů. Po  jeho bylinkové 
kůře horečka ustoupila. Nyní je dcera zdravá, má tři děti a jí všechno.  

Mezi nejbližší spolubratry P. Šimana patřil P. Martin Vích z Dobrše, kterého 
ctil jako svého nadřízeného v kongregaci petrinů. P. Martin přišel na Dobrš po 
P.  Šimanovi,  který  se  sem  často  vracel,  protože  zde měl  přátele.  Fara  byla 
místem  setkávání  stejně  smýšlejících  lidí.  Do  tohoto  společenství  patřil 
i ochrnutý bratr petrin Jiří Charvát.  

Jednou  jsem  jel z Dobrše a přislíbil  jsem sehnat konkrétní mast pro Jiřího. 
Mohl  jsem  ji přivést  i ze zahraničí, kam  jsem vyjížděl  s orchestrem. Ale když 
jsem sjel z Dobrše k Česticům, zastavilo mě auto s 2 muži v kožených bundách, 
StB, a 2 hodiny mě vyslýchali. Měli  již přesnou  informaci, co  jsem na Dobrši 
přislíbil.  Byl  jsem  vyslýchán  jen  jednou,  ale  z výslechu  jsem  byl  otřesen. 
K výslechům  StB  byli  předvoláváni  či  odváženi  jak  P. Martin,  P.  Šiman,  tak 
i jejich známí. Tyto časté výslechy, kontroly a neosobní noční telefony sloužily 
k  velmi  systematickému  promyšlenému  způsobu  pomalé  likvidace 
sledovaného člověka. 

P.  Šiman měl  velmi  rád  hudbu  a  často  nás mladé muzikanty  k sobě  zval 
a chtěl, abychom při mši zahráli něco nového. Mohli  jsme ale hrát  jen to, co 
uměl místní  varhaník.  A  tak  jsme  do  nekonečna  opakovali  „kostelní  hity“, 
např. Händlovo Largo nebo Mozartovo Ave Verum. P. Šiman musel trpět, když 
za neděli sloužil 3 mše a stále slyšel to samé. Jezdil jsem za ním do všech jeho 
působišť.  

Krátce před smrtí mi dal do ruky obálku s velkým obnosem peněz, abych to 
dal  nějakému  knězi  na  nové  zvony.  Snažil  jsem  se  půl  roku  peníze  udat, 
obcházel  jsem  fary,  kde  jsem  kněze  alespoň  trochu  znal,  ale  nikdo  peníze 
nechtěl přijmout. Všichni se báli, že  to  je provokace nebo že by neuměli  tak 
velký dar vysvětlit státním orgánům. Až pan biskup Otčenášek v Trmicích, díky 
tomu, že jsem se odvolal na svého strýce, kněze P. Josefa Vacíka, řekl: „Polož 
tu obálku  sem na  stůl a otoč  se.“ Tak  jsem  to udělal, obálka  zmizela a mně 
spadl kámen ze srdce. 

Josef Riedlbauch, houslista, pochází ze Strakonic 



 16

POLOSLEČNA 
Na P. Šimana  si pamatuji odmala.  Často k nám domů do Strakonic  jezdil, 

a tak  jsem  ho  brala,  že  k nám  patří.  Když mi  bylo  asi  9  let,  začal mi  říkat 
poloslečna a já jsem se moc těšila, že už také budu moct jezdit s mojí sestrou 
Liduškou a  Jindrou Darebnou na Dobrš, kde působil a  setkával  se  s mládeží. 
Brával nás také na výlety  i na koncert do Prahy. Když  jsem byla starší, někdy 
chtěl zahrát při mši na varhany  i na kytaru.  I když  to nebylo dokonalé, vždy 
pochválil. Byl osobnost, které jsem si vážila, a jeho rady mi i dnes pomáhají.  

Marie Kerclová, rozená Bernardová, pochází ze Strakonic 

 
STROMKY PRO FARNÍ ZAHRADU UŽ NEZASADIL 

P.  Šiman  byl  na  Dobrši  od  roku  1961  do  jara  1967.  Moc  si  na  něho 
nepamatuji,  všechny  moje  vzpomínky  jsou  překryty  vzpomínkami  na 
P. Martina  Vícha,  který  byl  na Dobrši  41  roků  a  P. Šimana  střídal.  P.  Šiman 
neměl dobré zdraví, měl potíže se žlučníkem. Sloužila mu  tady paní Malá ze 
Strakonic. P. Šiman objednal 10 nových stromků na farní zahradu, ale zasadit 
už  je  nestačil.  To  už  udělal  P.  Martin,  který  na  Dobrš  přišel  s rýčem 
a krumpáčem. Dodnes si na ten den pamatuji:  

Bylo odpoledne a byla jsem na trávě pro králíky, když jsem v dálce spatřila 
do kopce kráčející postavu muže. Na první pohled byl něčím nezvyklý. Jednak 
svou chůzí, kdy lehce dopadal na jednu nohu, a jak se tak blížil, mnohem více 
mne  zaujal  svou  obrovskou  koženou  brašnou  hozenou  přes  rameno 
a především krumpáčem, který pevně svíral oběma rukama na prsou. A tak za 
pár okamžiků došlo k setkání. „Pozdrav pánbu, teta!“, ozval se příjemný hlas. 
Odpověděla  jsem  na  pozdrav  a  připojila  se  k  němu.  Jak  jsme  tak  společně 
kráčeli pozvolna k Dobrši, snažila jsem se nenápadně vyptávat, kým vlastně je 
a proč na Dobrš přichází. Jeden z prvních zvídavých dotazů mířil samozřejmě 
k onomu krumpáči.  I dostalo se mi odpovědi, kterou  jsem pochopila a  jež se 
obrazně naplnila až v následujících desítkách let. „Mám jej sebou, abych tady 
trochu  srovnal  ten dobršský kopec!“ Snad  to není  ten nový  farář, který  sem 
má  přijít  a  o  kterém  se  zmínil  dosluhující  pater  Bernard  Šiman!  I  záhy  se 
ukázalo, že to byla pravda. Hned následující neděli se má domněnka potvrdila. 
Onen muž stál jako kněz u oltáře při mši svaté. 

P. Šiman se i po svém odchodu z Dobrše sem na faru často vracel, protože 
u  P.  Martina  F.  Vícha  a  P.  Jiřího  Charváta  nacházel  přátelské  prostředí 
a porozumění pro kněze v tak nelehké době. 

Jarmila Kramlová, 86 roků, kantorka v.v. na Dobrši 
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SPOLEČNÉ CESTOVÁNÍ A KŘÍŽEK NA CELÝ ŽIVOT 
Pan  děkan  byl  velký  cestovatel,  ale  na  dlouhé  cesty  se  autem  nechtěl 

vydávat sám. Můj otec Jan Matějovský byl  řidič z povolání, a tak se s panem 
děkanem domluvili a vyrazili jsme v roce 1975 s jeho Žigulíkem na dovolenou 
do Bulharska. Pan děkan se velmi rád koupal, u moře se mu moc  líbilo. Další 
rok jsme jeli na Balaton a pak ještě dvakrát do Jugoslávie. 

U  moře  v  Jugoslávii  jsme  bydleli  společně  s  dalšími  6  rodinami  a  ve 
společné  jídelně  jsme se navzájem představovali, co kdo dělá. Pan děkan byl 
známý  tím,  že vždy  říkal: „Já  jsem  státní  zaměstnanec.“ A většinou  se nikdo 
dál neptal, protože státní zaměstnanci byli  lidé z ministerstev, příslušníci StB, 
policisté.  Ale  tenkrát  v  Jugoslávii mu  nedali  pokoj  a  stále  se  vyptávali,  co 
vlastně dělá. Pan děkan nakonec slíbil, že to řekne poslední večer. A když řekl: 
„Já  jsem  farář“,  bylo  veliké  překvapení  a  následovaly  další  otázky:  „A  to  se 
můžete chodit koupat v plavkách? A to můžete pít víno a pivo?“ 

Plánovali  jsme,  že  z Jugoslávie  pojedeme  lodí  do  Itálie,  tehdy  to  bylo 
možné.  Pan  děkan  se  měl  v Itálii  s někým  setkat,  ale  zrovna  v době  naší 
dovolené lodě do Itálie nejezdily, a tak z výletu nic nebylo. 

Jednou  jsem přišel na  faru a pan děkan  říká: „Pojď se podívat, co přišlo.“ 
Dostal poštou obálku  s velkou  finanční  částkou v bonech. Byly  to peníze od 
švýcarské  charitativní  organizace  PALATINUS,  která  podporovala  kněze  ve 
východním bloku. Za obdržené peníze si pak koupil auto Žiguli. V té době  to 
bylo nejlepší auto, které se u nás dalo sehnat. Měl z něj velikou radost. Říkal: 
„To auto je ruský, ale vlastně není ruský, dělají to v italské licenci a má světové 
parametry.“  

Jednou  jsem byl s panem děkanem na faře v Česticích, tamní farář,  lidový 
léčitel, měl všude po stolech hromádky bylinek a mezi tím barevnou televizi. 
Bylo  to poprvé, co  jsem  ji viděl, právě běžel německý program o kolibřících. 
Barvy byly úžasné. Na  sedlické  faře byla  televize  černobílá, a  tak  jsme  spolu 
s kamarády začali přemlouvat pana děkana, aby si také koupil barevnou. Pak 
jsme  pro  ni  jeli  do  Plzně  do  Tuzexu. Na  faře  jsme  poté  sledovali  německé 
vysílání na barevné televizi. 

Na  faře  bydlela  hospodyně  Marie  Malá.  Pan  děkan  se  vždy  zeptal,  co 
bychom rádi  jedli a pak poprosil paní Malou, zda by to uvařila. My  jsme pak 
přišli  a  všechno  snědli, někdy  ani na pana děkana nezbylo. Myslím,  že paní 
Malá nás proto moc  ráda neměla.  Když  jsme  zazvonili  a přišla nám otevřít, 
hned zmizela do kuchyně a dokud jsme tam byli, tak se neukázala.  
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V  roce  1980  jsem  při  zájezdu  na  Kubu 
vystoupil při mezipřistání v Montrealu a do 
Čech  jsem  se  vrátil  až  v  roce  1989.  Pan 
děkan  Šiman  byl  jediný  člověk,  kterému 
jsem  se  svěřil  se  svým  rozhodnutím 
emigrovat.  Ani  rodičům  jsem  to  neřekl, 
i když  ti  to  tušili.  Pamatuji  se  na  poslední 
návštěvu na faře, jak se pan děkan se mnou 
rozloučil slovy: „Tak ať se ti daří. Ale třeba si 
to  ještě  rozmyslíš.“  Z  Kanady  jsem mu  pak 
poslal několikrát pozdrav. 

Pan děkan mi  jednou dal  krásný  kovový 
křížek.  Pravděpodobně  ho  přivezl  z některé 
cesty  z ciziny,  protože  u  nás  se  tenkrát 
takové  věci  koupit  nedaly.  Nosil  jsem  ho  hrdě  na  krku  a  ve  škole  s ním 
provokoval. Byla to jedna z mála věcí, kterou jsem si vzal s sebou do emigrace. 
Stále si ho beru na všechny cesty. 

Zdeněk Matějovský, Kanada 
pochází ze Sedlice  

 
Když mi bylo  asi 12  let, pan děkan  chtěl,  abych ministrovala. Do  kostela 

jsem chodila, ale z ministrování  jsem měla strach. Ministrantů bylo dost, ale 
pan děkan chtěl mít u oltáře také dívku. Několikrát mne o to žádal, ale já jsem 
odvahu nenašla. 

Ivana Matějovská, rozená Šestáková, Kanada 
pochází ze Sedlice 

 
P. Šiman vyučoval v Sedlici ve škole náboženství. Jeho specialitou bylo, že 

jsme  byli  odměňováni  za  účast  na  mši  svaté  v  neděli  i  ve  všední  dnech 
známkami, které jsme si nalepovali na specielní kartičky.  

Jezdil  velmi  rychle  autem.  Někdy  to  bylo  „duořízení“.  Pavel  Čapků  jako 
spolujezdec řadil rychlosti a P. Šiman obsluhoval volant a pedály. 

 Byl  také velký cestovatel a podporoval poznávání života v  jiných zemích. 
Už nevím, proč jsem se ho šla v roce 1984 zeptat, zda mám jet na 3 týdny na 
studijní pobyt do Polska, ale cestu mi vřele doporučil. A taky jsem nelitovala. 

MUDr. Jana Semiginovská, rozená Hlaváčová, Sedlice 

Dárek od pana děkana 
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PŮSOBENÍ V KADOVĚ 
P.  Šiman  začal dojíždět  ze  Sedlice do Kadova  v  roce 1967.  Já  jsem nebyl 

v kostele  tu neděli, kdy  tam přijel P. Šiman poprvé, ale moje  teta byla hned 
z jeho  první  bohoslužby  nadšená.  Vyprávěla mi,  jaký  tam  byl  výborný  nový 
kněz. Tato prostá venkovská žena ho hned napoprvé ohodnotila jako skvělého 
kazatele. „Ono se mu to z huby jen sype“, řekla. Já jsem ho potom sám poznal 
jako působivého kazatele, horlivého kněze  i příjemného  člověka. Rozuměl  si 
i s mládeží.  „Potřebujeme  světce  v dederonkách“,  říkal  (v  módě  byly 
dederonové  košile).  Protože  se  už  tehdy  stávaly  církevní  sňatky  vzácností, 
vyzdvihoval jako vzor populární sportovkyni Věru Čáslavskou, která v té době 
uzavřela církevní sňatek v Americe. V době politického uvolnění na jaře 1968 
plánoval různé aktivity, ale v srpnu „spadla klec“. Ze Sedlice si P. Šiman vozil 
i šikovné ministranty a výbornou mladou varhanici. 

Účast  na  bohoslužbách  byla  už  tehdy  někdy  žalostná,  zvláště  ve  dnech 
nepříznivého  počasí.  Když  to  farníci  z  okolních  vesnic  odůvodňovali  tím,  že 
mají  do  kostela  daleko,  pan  farář  namítal,  že  jejich mladí  jistě mají  auto, 
a přidal  jízlivou  poznámku:  „Když  už  jste  je  nevychovali  tak,  aby  sami  do 
kostela  šli, ať vás  tam alespoň dovezou!“ Z  jedné vesnice byla účast  zvláště 
slabá, takže ji P. František nazval „misijní vesnicí“. 

Jednou  za měsíc dojížděl  také do  filiálního  kostela  v Bezděkově.  Teta  se 
jednou vypravila na mši svatou nějak opožděně a P. Šiman  ji cestou dohonil 
a podle  jejího  vyprávění  ji  pozval  do  auta  bodrými  slovy:  „Teta,  pojďte  si 
sednout, vždyť byste přišla na ámen!“ Cestou do Kadova dohonil jednou zase 
mladého muže,  pozval  ho  do  auta  a  cestou  se  ho  ptal,  zda  jde  do  kostela. 
Mladík, který se nedávno vrátil z vojny a kněze v civilním oděvu neznal, opáčil: 
„Ne, do kostela já nechodím, já jdu na pivo do hospody.“ Při rozloučení se mu 
dostalo ponaučení,  že by do  kostela mohl někdy přijít  a na pivo  se  zastavit 
potom. 

O  naší  „malé“  pouti  na  sv.  Jana  Nepomuckého  v  roce  1972  se  s  námi 
P. Šiman rozloučil a vzpomínám si, že to pro nás byla smutná pouť. Od té doby 
je  farnost Kadov  spravovaná excurrendo opět  z Blatné a my  jsme vděčni  za 
každého  kněze,  který  k  nám  dojížděl  a  dojíždí  jako  pokračovatel  v  díle 
P. Františka Šimana a jeho předchůdců. 

Václav Ladman, Blatná  
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DOCELA DLOUHÉ VLASY  
V 70. a 80. letech učil P. Šiman ve škole v Mečichově náboženství, kam naši 

dva  kluci  taky  chodili. Po  skončení  vyučování byla mše  v  kapličce.  Jednomu 
učiteli  tam  nosil  pravidelně  Katolické  noviny,  protože  on  si  je  jako  kantor 
nemohl předplatit. 

P. Šiman měl rád kolem sebe ministranty. Pohřby se v zimě konaly skoro za 
tmy. Hodina pohřbu se stanovila tak, aby děti mohly ministrovat po skončení 
vyučování. Bez ministrantů pohřeb být nemohl. O ministrantovi Jožkovi říkal: 
„To bude můj nástupce.“ 

P.  Šiman nosil docela dlouhé  vlasy,  i  když ne  tak dlouhé  jako  jeho  starší 
ministranti, a říkal, že ho pan vikář za dlouhé vlasy trochu kára. Na svou dobu 
byl moderní, s chlapci u oltáře ministrovala i jedna dívka.  

Chodil k nám často kvůli našim klukům, občas je vzal někam autem, někdy 
i na Dobrš. Pravidelně nám vozil chleba ze Sušice, kam jezdil za P. Ferdou. Od 
nás zase dostával do konvičky mléko. 

Měl  rád  rychlou  jízdu autem.  Jednou přijel a stěžoval si, že před ním  jela 
hlídka VB a policajti  jeli schválně pomalu, nedovolili mu předjet a on spěchal 
na  další mši. Nakonec  obě  auta  zastavila  a  pan  děkan  se  jich  ptal,  proč  to 
dělají.  Byla  to  zřejmá  provokace  a  šikana,  které  ho  provázely  celých 
posledních 10 roků života. Po mši v Záboří často řekl: „Počkejte vy Mečichovci, 
já vás svezu“ a svezl dvě nebo tři starší ženy do Mečichova, i když to byla pro 
něho zajížďka.  

Poslední rok před smrtí (1985) již do Mečichova nejezdil.  
Drahomíra a Bohumil Slancovi, Mečichov 

 
 
 

Požehnání novomanželům, 1978
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MINISTRANTKA 
P. Šiman nás v Mečichově připravoval na první  svaté přijímání v  r. 1979. 

Vždy v pátek po  skončení vyučování byla ve  škole  ještě hodina náboženství, 
které  se  až  na  drobné  výjimky  účastnili  žáci  ze  všech  tříd  naší  jednotřídky. 
P. Šiman nám přibližoval Bibli formou převyprávění nejzajímavějších příběhů. 
Jako děti  jsme to chápaly spíše  jako povídky, ale  to podstatné v nás zůstalo. 
Na  závěr hodiny  jsme  si  k  vyprávěným příběhům  kreslily do  sešitů obrázky. 
Sešit mám dodnes schovaný, naposledy  jsem si v něm  listovala a vzpomínala 
před mojí cestou do Izraele. 

P. Šiman byl velmi oblíbený, společně s naším panem učitelem Štvánem byl 
velká morální autorita nejen pro nás děti, ale i pro dospělé. Jako dítě jsem to 
tolik nevnímala, ale moji rodiče o něm říkali, že se „nebojí mluvit“. Jakmile se 
v  osmdesátých  letech  začaly  trochu  „uvolňovat  ledy“,  byl  ještě  více 
otevřenější,  do  svých  kázání  promítal  zajímavá  témata,  např.  volbu  papeže 
Jana Pavla  II., změny v Polsku a další. Vzpomínám, že  jednou v kázání mluvil 
i o Gorbačovovi jako o možné naději ve změně politických poměrů.  

V Záboří  jsem před nedělní mší chodila do sakristie zapisovat přímluvy za 
zemřelé  z  naší  rodiny.  Jednou  po  mně  přišla  nějaká  babička  bez  brýlí 
a požádala mne, abych  zapsala přímluvu  i za  její  rodinu. Pak přišla další,  tak 
jsem začala zapisovat pravidelně  i pro ostatní. V tu dobu  jsem už občas četla 
čtení  při  mši,  která  byla  každý  pátek  v  kapli  v Mečichově  po  naší  hodině 
náboženství. Ve  čtení  jsme  se  střídali  s ostatními  spolužáky.  Pamatuji  si,  že 
kaple byla pokaždé úplně plná. Postupem  času mě P. Šiman přizval ke  čtení 
i v kostele v Záboří. Tehdy nebyly  ještě v kostele mikrofony a  číst se muselo 
pěkně  zřetelně a nahlas, aby bylo  slyšet  i  v bočních  lodích. Tak  jsem  začala 
ministrovat,  což pro dívky  tenkrát nebylo úplně běžné. Dodnes, když o  tom 
před někým mluvím,  tak  říká,  že náš pan  farář musel být  velice pokrokový. 
Měl velký přehled o hudbě, pokud jsme s ním jeli s dalšími ministranty někam 
autem,  pouštěl  nám  kazety  např.  skupiny  ABBA,  což  pro  nás  trochu mělo 
příchuť zakázaného ovoce.                                              Alena Braťková, Mečichov 

 
V období, kdy P. Šiman působil v Sedlici, jsem už studovala a pak jsem se ze 

zaměstnání  vracela  domů  nepravidelně.  Někdy  v r.  1976  jsem  potkala 
P. Šimana před farou a on si důvěrně postěžoval, že byl vyslýchán StB a že to 
bylo  hrozné,  že myslel,  že  se  domů  živý  nevrátí.  Velmi  to  tehdy  se mnou 
otřáslo.  

RNDr. Marie Melicharová, rozená Hlaváčová, pochází ze Sedlice 
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VÍKENDOVÝ MINISTRANT A VÝSLECH STB  
Od roku 1968, kdy mi bylo 6  let,  jsem v kostele sv.  Jakuba v Sedlici panu 

děkanovi ministroval. Službu ministranta  jsem ukončil až po návratu  z vojny 
v roce 1983.  

V Sedlici  v sakristii  připravil  pan  děkan  vždy  začátkem  roku  čtvrtku,  kde 
jsme  si  dělali  čárku  za  každé ministrování,  a  tak  jsme mezi  sebou  soutěžili. 
Ministranti  ze  Sedlice  byli  ve  výhodě,  mohli  ministrovat  i  ve  všední  den, 
protože mše byla denně. Bydlel jsem ve Škvořeticích, a tak jsem čárky doháněl 
v neděli, kdy jsem s P. Šimanem objížděl okolní obce a ministroval tam.  

Zpočátku  nás  bylo  okolo  oltáře  hodně.  V  roce  1975  nebo  1976  pozvala 
tehdejší ředitelka Základní školy v Sedlici rodiče všech ministrantů na pohovor 
a  sdělila  jim: „Není vhodné, aby vaše děti chodily do kostela a ministrovaly, 
protože  se  nedostanou  po  ukončení  základní  školy  na  další  studia  ani  na 
zajímavé učební obory.“ Můj otec tato varovná slova vyslechl a pak se zeptal: 
„Paní ředitelko, máte  ještě něco, co byste mi chtěla říci ohledně mého syna? 
Má  špatné  známky  nebo  špatné  chování?“  „Ne,  to  je  všechno  v  pořádku.“ 
Otec  bouchl  do  stolu  a  řekl:  „Na  shledanou.“  Ne  všichni  rodiče  byli  tak 
zásadoví a řady ministrantů značně prořídly. 

Zhruba od patnácti  let  jsme začali s kamarády chodit za panem děkanem 
i na  faru.  Povídali  jsme  si,  vždy  nám  nabídl  nějaké  občerstvení.  Koupil  také 
(myslím,  že  kvůli  nám)  jednu  z  prvních  barevných  televizí,  sledovali  jsme 
i rakouské  programy.  Také  jsme  od  něj  kupovali  bony,  za  které  jsme  pak 
v Tuzexu dostali džíny. 

Když  jsem byl v učilišti ve Zbrojovce  (ČZ Strakonice), asi v roce 1979, bylo 
mi  17  let,  přišli  pro mne  jednou  při  praxi  do  továrny  v  8  hodin  ráno  dva 
příslušníci StB v civilu, odvezli mě na služebnu a až do 14 hodin mne vyslýchali. 
Utkvělo  mi  v  paměti,  že  se  stále  dokola  ptali:  „Dostáváš  peníze  za 
ministrování?  To  přece  není možné,  že  to  děláš  zadarmo!“  Po  pravdě  jsem 
neustále  opakoval,  že  žádné  peníze  nedostávám.  Nakonec  jsem  řekl,  že 
k svátku nebo  k narozeninám  jsem občas dostal bonboniéru. Do  zápisu pak 
příslušníci  StB  zapsali,  že  jsem  ministroval  a  že  jsem  za  to  dostal  asi 
5 bonboniér.  Když  mne  přivezli  zpátky  na  pracoviště,  rovnou  odvezli 
k výslechu dalšího ministranta, mého  kamaráda  Josefa Ounického  z Lažánek 
(farnost  Záboří),  který  měl  odpolední  směnu.  Vícekrát  se  již  výslech 
neopakoval. 

Petr Slezák, pochází ze Škvořetic 
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První svaté 
přijímání 

Záboří, 1979 

P. ŠIMAN A P. FERDA 
Nové  zvony  v Záboří 

byly svěceny za působení 
P. Šimana,  15. července 
1979.  Normalizace  už 
pokročila  a  svěcení  se 
mohlo  uskutečnit  pod 
podmínkou,  že  vše  se 
bude  odehrávat  pouze 
v kostele,  nikoli  na 
prostranství  před 
kostelem.  Družičky  stály 
na  úzkém  prahu 
nalepeny  zvenku  na 
kostelních  dveřích,  a  tak 
jsme podmínku splnily.  

Na  mši  do kaple 
v Mečichově  přijížděl 
P. Šiman  na  poslední 
chvíli,  před  kaplí  bylo 
štěrkové  prostranství, 
vždy prudce zabrzdil, štěrk jenom lítal. 

V září, to je v Mečichově pouť, k nám chodíval po mši na oběd. U nás doma 
se pak setkával s P. Františkem Ferdou. Můj děda a otec pomáhali P. Ferdovi 
opravovat  domek,  když  se  přestěhoval  do  Sušice.  P.  Ferda  léčil  celou  naši 
rodinu. Já jsem díky němu neměla ani jednou antibiotika. P. Ferda byl také na 
naší  svatbě. Pozvali  jsme  známého  fotografa a  ten  fotil až do doby, kdy mu 
P. Ferda řekl: „Co fotíš, když tam nemáš film.“ Fotograf se podíval a opravdu – 
film došel. 

Když byl P. Šiman v nemocnici, jezdili jsme za ním s Petrem na návštěvu. 
Eva Slezáková, rozená Matoušková, pochází z Mečichova  

 

KOČKY NA FAŘE 
Začal  jsem ministrovat  již ve 4  letech a na P. Šimana mám  jen  ty nejlepší 

vzpomínky.  Pamatuji  si  návštěvy  na  faře,  kde  bylo  několik  koček.  Uměly 
vyskočit na kliku a otevřít si dveře, takže byly všude. P. Šiman bohužel zemřel, 
když mi bylo 14 let. 

Josef Polánka, Lažany, Kořenovský rybník 
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VZPOMÍNKA NA PANA DĚKANA  
Na  pana  děkana  Šimana mám  jen  ty  nejlepší  vzpomínky  jako ministrant 

a od roku 1971 i jako varhaník. 
Pan děkan byl výborný muzikant, hrál na varhany a dobře zpíval. Pro mé 

varhanické začátky mi věnoval snadnější varhanní doprovod k mešním písním. 
Také  koupil  pro  farnost  větší  množství  hned  prvního  vydání  nového 
Kancionálu v roce 1973. 

S jeho vřelým vztahem k hudbě souvisela také jeho snaha obnovit zvony ve 
svých  farnostech  ‐  v Sedlici a později  v Záboří. V Sedlici nechal elektrifikovat 
pohon zvonů. V Záboří zajistil naladění varhan od P. Boudala.  

Pater  byl  velký  mariánský  ctitel.  Samozřejmostí  byly  poutní  mše  svaté 
u zázračné Panny Marie Bolestné ve Škvořeticích. V Sedlici jsme se každý den 
modlili při májových pobožnostech loretánské litanie a pan děkan měl krásné 
promluvy. V prvních  letech  si  nechal  přenést  z fary  harmonium  a před  a  po 
litaniích doprovázel zpěv mariánských písní. V říjnu jsme se modlili růženec.  

Pan děkan byl velmi obětavý, každou neděli odpoledne sloužil mši svatou 
v domově  důchodců  v Lažanech.  Každý  pátek  učil  náboženství  v Mečichově 
a po něm sloužil mši sv. v místní přeplněné kapli, do které koupil harmonium 
a já jsem dojížděl ze strakonického gymnasia hrát.  

Několikrát jsme s ním jeli na tzv. Nocturno do Jelenky strakonického hradu. 
Tato  Nocturna měla  též  určitý  duchovní  obsah.  Vzpomínám  si  na  výstavu 
obrazů Jana Zrzavého a pásmo recitací studentů z gymnasia, které se střídalo 
s hudební produkcí, kterou měli sourozenci Riedlbauchovi, Václav ‐ akordeon, 
Jan ‐ příčná flétna, Josef a Marie ‐ housle, Jindřiška Darebná a Petr Hadraba ‐ 
housle. 

Panu děkanovi velmi  záleželo, aby  s ním u oltáře  sloužili ministranti. Učil 
nás chápat ministrantskou službu  jako výsadu být co nejblíže oltáře. Učil nás 
vždy dodržet slovo a sám nám byl příkladem. Pro ministranty kupoval knihy. 

Duchovní posilu pan děkan nacházel v malebném prostředí šumavské fary 
na Dobrši. Zde  žil  jeho  spolubratr P.  Jiří, který měl ochrnuté nohy, byl  zcela 
odkázán na  pomoc druhých,  kterou mu poskytoval  P. Martin  a samozřejmě 
zbožná  hospodyně.  Když  chtěli  všichni  někam  jet,  náš  pan  děkan  spolu 
s P. Martinem ho přenášeli z patra fary do auta.  

P.  Jiří  trpěl nejen  svou nepohyblivostí, měl  též velké bolesti, ale  tím více 
z něho vyzařovala duchovní síla a vytvářel zvláštní atmosféru radosti a naděje. 
Pletl svetry a také vyráběl ze slámy obrázky s duchovní tématikou. Pamatuji si, 
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jak mu pan děkan přivezl  snopy nemlácené ovesné  slámy od mlynáře pana 
Polánky z Kořeňáku. 

Pan  děkan  byl  velmi  trpělivý,  zvláště  se  to  projevilo,  když  byl  těžce 
nemocný. Navštívil  jsem ho  ještě krátce před  jeho úmrtím, ale byl stále plný 
naděje a víry ve věčný život a tím posiloval i mou víru. 

MUDr. Ludvík Hlaváč, pochází ze Sedlice 

  
POUTĚ VE ŠKVOŘETICÍCH 

V  září  po  svátku  Jména  Panny  Marie  se  konala  každoročně  hojně 
navštěvovaná pouť ve Škvořeticích. Po mši byl zván P. Šiman k mým rodičům 
Josefu a Marii Slezákovým na oběd. Měl velmi rád společnost, takže pozvání 
nikdy neodmítl. Jako předkrm byla pravidelně rýže zapečená s husími drůbky 
a vajíčkem.  Jeden  rok  jsme  se  s maminkou  rozhodly,  že  už  tento  předkrm 
dělat nebudeme, ale při pozvání na oběd nám pan děkan řekl, že se zase moc 
těší na předkrm, a tak jsme ho dělaly i nadále. 

V roce 1976 připravoval naši dceru Ivanu a další 4 děti k prvnímu svatému 
přijímání. Nabídla jsem mu, že by výuka mohla probíhat u nás v bytě, protože 
na  faře  byla  zima.  Pan  děkan  rezolutně  odmítl:  „To  bychom  si  koledovali 
o velký  průšvih,  v  domácnosti  nesmím  nic  vyučovat."  Přišel  by  o  tzv.  státní 
souhlas k vykonávání kněžské služby. (O státním souhlasu k výkonu duchovní 
služby rozhodoval tzv. „církevní tajemník“, komunistický úředník, jehož úkolem 
bylo sledovat kněze a rozhodovat o jejich setrvání v duchovní službě.)  

Říkával:  „Nemohu  ke  každému chodit,  protože  nechci  nikomu  dělat  zle.“ 
V době, kdy byl mnohokrát vyslýchán Státní bezpečností (StB) si postěžoval, že 
se výslechů bojí, že jsou zlé až kruté a že musí omezovat svůj kontakt s lidmi, 
aby jim nezpůsobil potíže.  

Často vděčně vzpomínal na švadlenu pani Marii Číhovou, která mu mnoho 
let šila, zašívala, pekla, vařila, připravovala květiny a starala se o kostel. Také 
mu připravovala  zelné placky, které mu  chutnaly  stejně  jako placky od  jeho 
maminky. Zkoušela jsem je také udělat, on je ochutnal a řekl: „Jsou dobré, ale 
není to ono.“ 

V  prosinci  1985  jsme  za  panem  děkanem  byly  i  s maminkou  dvakrát  na 
návštěvě v nemocnici ve Strakonicích. Byl trpělivý, měl velmi oteklé nohy, ale 
vůbec si nestěžoval. Při návštěvě jsme vždy zašly i za jeho bývalou hospodyní 
paní Malou, o které vždy pěkně mluvil a která v té době  již nemohla být na 
faře sama a žila v domově důchodců ve Strakonicích. 

Marie Šestáková, rozená Slezáková, pochází ze Škvořetic 
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„PŘIJDU AŽ NA DRUHÝ“, ALE UŽ NEPŘIŠEL 
P. Šimana jsem poznala, až když jsem se v roce 1982 přestěhovala za svým 

mužem Josefem Komrskou do Hlupína, kde  jsme žili s  jeho rodiči, a P. Šiman 
k nim  jezdíval. Každý týden nám vozil ze Sušice chleba, který byl známý svou 
kvalitou. Mnohokrát u nás poseděl a  říkal,  že nechce být doma, protože ho 
tam  často  otravuje  StB.  Měl  rád  obyčejná  jídla,  například  zelnici  a  suché 
vdolky. O pouti a posvícení  sloužil v hlupínské kapli mši  svatou a pak k nám 
vždy  zašel  na  návštěvu.  Farností  patříme  do  Záboří,  ale  blíž  to  máme  do 
kostela v Zadních Zborovicích, kam jezdil kněz z Radomyšle. Když nás P. Šiman 
neviděl v neděli na mši v Záboří, říkal, že mu „zanášíme“. 

Pozvali  jsme  ho  také  na  naši  svatbu  do  Radobytců  u  Mirotic.  Mši 
nekoncelebroval, ale byl na svatební hostině. Jako svatební dar nám věnoval 
domácí požehnání. Dodnes visí na stejném místě v pokoji nade dveřmi.  

Když  jsem měla  nastoupit  do  svého  prvního  zaměstnání,  bylo  to  zrovna 
v pondělí po posvícení, P. Šiman u nás  jako obvykle po odpolední mši zůstal. 
S manželem  jsme  neustále  řešili,  kde  ve  Vimperku  necháme  celý  týden 
zaparkované auto. P. Šiman nám hned ochotně nabídl, že nás ještě ten večer 
do Vimperka doveze a problém byl vyřešen. Naložili jsme věci do jeho Žigulíku 
a jeli. 

Když nám v Záboří v létě roku 1983 křtil prvního syna Josefa, zvali jsme ho 
po křtu na posezení, ale on řekl: „Přijdu až na druhý.“ Když jsme pak v prosinci 
1984  křtili  druhého  syna  Jana,  křtili  jsme  ho  v Zadních  Zborovicích,  protože 
P. Šiman byl již v nemocnici po infarktu a v Záboří se tehdy mše nesloužily. 

Mgr. Milena Břicháčková, Hlupín  
 

Křest, 1979
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KYTAROVÉ MŠE 
Před téměř půl stoletím v létě 1969 a 1970 jsme se, moje dvojče Jiřina a já, 

staly součástí skupiny našich vrstevníků, kteří v Sedlici nacvičovali za podpory 
děkana Šimana písně  rytmické kytarové mše. Pan děkan Šiman,  s nímž  jsem 
bohužel nikdy osobně nemluvila, byl určitě zastáncem pokroku, když se nebál 
vnést  tento  prvek  do mše. Věděla  jsem  o  něm  hlavně  ze  zmínek  od  svého 
o sedm let mladšího bratránka Zdeňka Matějovského, který měl pana děkana 
rád, obdivoval ho a uznával a byl jím přiveden na cestu víry. 

Tato  doba  se  vyznačovala  utužováním  socialistického  režimu  po  srpnu 
1968. Připadali  jsme si  jako občané šestnácté svazové republiky všemocného 
Sovětského Svazu a bylo jen logické, že nám velmi imponovalo hraní na kytary 
a  zpěv  svižných  a  radostných  melodií,  tak  rozdílných  od  úderných 
budovatelských  písní,  v kostele,  v prostředí  považovaném  za  naprosto 
zpátečnické.  Navíc  sedlický  kostel,  ve  kterém  se  konaly  zkoušky  a  několik 
vystoupení  při mších,  oplývá  světlem,  vlídností  a malebností. Mám  ho  od 
malička  ráda  a  tento  citový  vztah  k němu  jsem  určitě  sdílela  a  sdílím 
s mnohými.  Zkrátka  byla  to  radost  scházet  se,  hrát  a  zpívat  na tak 
povznášejícím místě.  Vůbec  jsme  neřešili,  zda  jsme  věřící  nebo  nevěřící  či 
pochybovační „nevěřící Tomášové“, a ani  jsme nerozebírali  texty písní, které 
pochopitelně obsahovaly náboženskou tematiku. 

Sestra a já jsme nastoupily na popud našich kamarádek sester Hlaváčových 
„do rozjetého vlaku“, protože nacvičování bylo již v plném proudu. Jako „duši“ 
celé skupiny  jsem vnímala Lidušku Hlaváčovou, která pěkně hrála na varhany 
i elektronické  varhany.  Kytarového  doprovodu  se  úspěšně  zhostili  jak  Jarda 
Adamec  (v  té  době  jsem  netušila,  že  za  pár  let  se  stane manželem mého 
dvojčete  a mým  švagrem),  Karel Doušek,  Josef  Knížek  a Miroslav  Živnůstka 
z Blatné. Ze sboru se pamatuji na Aničku a Mařenku Hlaváčovy, Mirku a Maruš 
Sulkovy,  Jarušku  a  Janu  Čapkovy,  Vlastu  Kozákovou,  Frantu  Floriána,  Karla 
Ambruše  a Standu  Barcala.  Pokud  si  na  někoho  již  nepamatuji,  tak  se mu 
omlouvám. Zkoušky v roce 1969 začaly 11. srpna a za třináct dnů byla v neděli 
premiéra  při  mši  (tyto  údaje  čerpám  z deníku  z té  doby).  Všichni  jsem  se 
„hodili  do  gala“  a  sešli  se  půl  hodiny  před  začátkem mše  na místě  našeho 
vystoupení u bočního oltáře. Měli jsme trému a těšili se. Kostel zaplnil dav lidí, 
z nichž  většina  toto  prostředí  moc  nenavštěvovala.  Slavnostní  atmosféru 
opanovalo očekávání a napětí. Ministrovalo asi dvanáct ministrantů. Pak pan 
děkan přednesl z kazatelny malé „předkázáníčko“ a „předmodlení“  (tak  jsem 
tyto  části  liturgie označila  zcela  laicky ve  svém deníku) a poté hoši  rozehráli 
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struny  a  Liduška  klávesy.  Kostel  zaplnila  krásná,  vzletná  a  nadpozemská 
melodie a my ostatní do ní vstoupili vroucím zpěvem. Byl to nádherný zážitek. 
Já navíc tehdy byla zamilovaná a zpívala zejména pro  jednoho chlapce, který 
stál na kruchtě. Na konci zazněla melodie písně „Díky“ a vše bylo úspěšně za 
námi  jen  se  dvěma  nepatrnými  „kiksy“.  Pan  Knížek  (košíkář)  celé  naše 
vystoupení  nahrával  na magnetofon.  Později  jsme  se  u  Knížků  všichni  sešli 
a záznam vystoupení vyposlechli. Do deníku  jsem si k tomu napsala: „Bylo to 
moc hezký. Člověk měl to krásný vědomí, že něco nedělal zbytečně“. 

Následující  léto  jsme  v  obdobném  složení  vystupovali  s kytarovou  mší 
opakovaně  v Sedlici,  dále  v Blatné  a  v Kadově.  Vystoupení  pro  nás  pokaždé 
bylo radostí a potěšením.  

Na  závěr  cituji  část  textu  již  zmíněné  nadčasové  písně  „Díky“,  která mě 
oslovovala v šestnácti letech a stejně je tomu i dnes, kdy jsem se posunula do 
věkové kategorie pamětnice: 

Díky za každé nové ráno, díky za každý nový den,  
díky za to, co už je za mnou jako těžký sen.  
Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší,  
díky, že vedeš mě, má sílo, cestou nejlepší. 

Vlasta Halbrštátová, rozená Rabštejnková, Sedlice 
 

Kadov, 1972 
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RYTMICKÉ MŠE ‐ ZÁPISY V KRONICE MĚSTA SEDLICE 
Rytmická mše  s kytarami  se  hrála  v Sedlici  prvně  24.  8.  1969  ve  zdejším 

chrámu  sv.  Jakuba  a  jmenovala  se  „Slyš  nás,  ó  Pane,...“  Kytarovou  mši 
nacvičila mládež města Sedlice ve věku 13 až 20 let. Na kytary hráli 4 chlapci, 
jejichž  skupina  se  jmenuje  „Chřestýši“...  Rytmická  mše  s kytarami  se  velmi 
líbila.  Hráli  ji  celkem  5x  a  doufají,  že  se  ještě  naučí  jiné  podobné.  Názor 
účinkujících: „V kostele to zní opravdu krásně.“ 

 
Rytmická mše  ve  zdejším  chrámu  sv.  Jakuba  se  konala  v 9 hodin  v neděli 

o pouti 26. července 1970. Provedla ji stejná skupina jako 24. 8. 1969 .... Starší 
lidé odsuzovali tuto novotu, mládeži se však líbila. 

Zapsal Jan Farka, kronikář Sedlice 

 
KOSTELNÍKEM POMALU ALE JISTĚ  

P.  Šimana  jsem blíže poznal  skrze  zvonění a natahování hodin. Když pan 
Číha  přestal  dělat  zvoníka,  volali mi  z Národního  výboru  v  Sedlici,  zda  bych 
zvonění po něm nepřevzal. Hodiny se natahovaly ručně, takže jsem každý den 
vystoupal  nahoru  na  věž  je  natáhnout.  Zvony  už  byly  elektrifikovány.  Pan 
děkan měl zvony velmi rád a měl výborný hudební sluch.  Ihned poznal, když 
jeden zvon přestal zvonit a volal mi, abych se pokusil zvonění opravit. Vždycky 
říkal: „Až budete mít čas, tak se zastavte“, ale já jsem věděl, že bude rád, když 
přijdu hned. 

Začal  jsem se zvony, pak  jsem se staral o elektřinu vůbec a nakonec  jsem 
obstarával mnoho dalších prací okolo kostela a fary. 

Když  P.  Šiman  přišel  do  Sedlice,  velice  rychle  získal  místní  kluky, 
ministrovali, chodili za ním na faru, kde hrála barevná televize, to ještě nebylo 
úplně běžné. 

Hodně cestoval, často jezdil za svým přítelem, také petrinem, P. Martinem 
Víchem na Dobrš. Dvakrát nás s manželkou vzal s sebou na cestu, zastavoval 
se na několika farách, my  jsme vždy počkali venku. Vypadalo to, že má něco 
na  starosti, ale o  svých aktivitách  s námi nemluvil. Několikrát vzpomínal,  jak 
byl  v 50.  letech  zavřený.  Jednou  nám  také  dal  návod,  jak  se  chovat  při 
výslechu StB, naštěstí jsme to nikdy nemuseli použít.  

František Talián, Sedlice 
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BOJOVNÍK PROTI REŽIMU 
Pracoval  jsem v autoopravně v Písku. Když přišel P. Šiman do Sedlice,  tak 

jsem mu zpočátku opravoval auta. Nejprve Škodovku, pak i Žigulíka. Měl velmi 
rád  jízdu  v  autě  a  záleželo mu  i  na  značce  a  kvalitě  auta.  Později mu  byl 
doporučen jiný automechanik, ke kterému přešel. Docela mě to mrzelo. 

Shromažďoval kolem sebe mladé  lidi. Chodili  jsme na  faru a  jen  tak  jsme 
s ním klábosili,  i když  já  jsem nemohl chodit moc  často, protože  jsem musel 
doma hodně pomáhat. Pro nás mladé měl vždy pan děkan bony  za  slušnou 
cenu, za které  jsme kupovali v Tuzexu džíny. Neměl taky rád kněze, kteří byli 
členy  prorežimního  sdružení  „Pacem  in  teris“.Pro mě  byl  pan  děkan  Šiman 
bojovník proti nesvobodnému režimu, takový „malý Havel“.  

Josef Slezák, pochází ze Škvořetic 
 

S ČERSTVÝM MLÉKEM NA MŠI 
Byli jsme tři kluci, bydleli jsme na samotě na mlýně Kořeňáku. Pan děkan si 

každý rok od nás vzal školní rozvrh a když měl bohoslužbu nebo pohřeb mimo 
Sedlici,  tak pro nás  zajel  ke  škole  a  vzal nás  s sebou  jako ministranty.  Také 
k nám domů občas zašel na oběd, moje babička dělala husí paštiku, která mu 
velice chutnala. Každou neděli jsme jezdili na mši do Sedlice a vozili jsme mu 
čerstvé mléko.  

Pavel Polánka, Sedlice 

 
PRIMIČNÍ MŠE V ZÁBOŘÍ 

Za P. Šimanem jsem začal jezdit na Dobrš – to jsem ještě nebyl bohoslovec. 
Měl částečně nepohyblivou ruku, byl to následek pádu z pionýru. Jezdili jsme 
za  ním  na motorce,  několikrát  jsme  tam  i  přespali.  V roce  1971  jsem měl 
primici ve Strakonicích a za týden mši svatou v Záboří. P. Šiman tehdy pozval 
P. Martina Vícha, který kostel nádherně vyzdobil, strávil tam skoro celou noc, 
byl totiž původně zahradníkem a květiny byly  jeho  láskou. P. Šiman objednal 
a zaplatil  následnou  hostinu.  V příštích  letech  jsem  působil  hlavně  na 
Jindřichohradecku,  a  tak  jsme  se  setkávali  jenom  zřídka.  Pamatuji  si,  že  na 
tehdejší dobu měl dobře vybavenou faru. Vždy byl ochoten každého přijmout 
a pohovořit s ním. Byl hodně šikanovaný od Státní bezpečnosti, stěžoval si, že 
mu volají i v noci. Naposledy jsem ho viděl krátce před smrtí. Po jeho odchodu 
jsme v březnu 1986 nastoupil na jeho místo v Sedlici, kde jsem sloužil 4 roky. 

P. Karel Maria Vrba, administrátor farnosti Záhoří 
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LETNÍ TÁBORY NA DOBRŠI 
Když  po  roce  1970  nastal  násilný  útlum  skautingu,  hledali  jsme  nové 

a bezpečné možnosti pro děti k setkání a pokračování v křesťanském duchu. 
Naskytla  se možnost u P. Martina na Dobrši u Vacova. Několik  let  jsme pak 
jezdili  s  dětmi  do  Vacova  a  za  pomoci  P. Martina  o  každých  prázdninách 
pokračovali v  činnosti. Později  se  těžiště přesunulo do Příchovic u Tanvaldu, 
kde se tato setkání rozbíhala u P. Šimáčka do velkých rozměrů. 

Na Dobrši jsme také začali poznávat P. Šimana, který jako člen řádu petrinů 
jezdil za P. Martinem. Později se tento náš vztah proměnil v přátelství a často 
jsme  se  setkávali  i mimo Dobrš.  P.  Šiman  byl  laskavý,  důvěryhodný  člověk, 
plný elánu, stejně dušený bolševikem jako my, a tak se důvěra a porozumění 
rychle  rozrůstaly.  Také  jsem  mu  často  poskytoval  služby  jako  elektrikář 
a opravář televizoru. 

Vzpomínka na Sedlici, P. Šimana a P. Martina z Dobrše  je pro nás krásnou 
vzpomínkou  na  ušlechtilé  lidi,  se  kterými  jsme  se  v  těžké  době  cítili  dobře 
a navzájem  se posilovali  ve  víře. Přes  zrůdnost  režimu  to byla  krásná doba, 
která se již nikdy neopakovala. Ve vztahu kněží k nám i k našim dětem nebyla 
žádná nadřazenost, samolibost ani arogance. Z duchovních jsme cítili ochotu, 
laskavost a velké nasazení pro dobrou věc.  

Adolf Vondrášek, Mirovice 

Z cestovního deníku 
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 AKCE „ZVON“ – OSOBNÍ SVAZEK P. ŠIMANA 
P.  Šiman  prožil  celý  svůj  kněžský  život  v období  komunistické  totality. 

Vysvěcen na  kněze byl  v roce 1949  a  zemřel několik  let před  koncem  vlády 
jedné  strany.  V padesátých  letech  byl  několik  roků  bez  soudu  internován 
a zvláštní  pozornosti  ze  strany  režimu  se  mu  opět  dostalo  od poloviny 
sedmdesátých  let.  8.  února  1974  zakládá  strakonické  oddělení  Státní 
bezpečnosti  spis  s názvem  „ZVON“  za  účelem  prověření  osoby  Františka 
Šimana.  

 V odůvodnění  píše  starší  referent  poručík  Tříska:  „V  roce  1968  se  stal 
sekretářem  vikariátu  a  negativně  působí  na  ostatní  duchovní...  státnímu 
dozoru se podřizuje  jen velmi nerad. Dokázal dobře působit na občany z jeho 
farnosti a  dosáhl  toho,  že mu docházejí do  kostela  i někteří  členové  strany. 
Jeho  přičiněním  se  především  v Sedlici  zhoršila  politická  situace.  ...  Aktivně 
působí na mládež a snaží se  ji přitáhnout do kostela. Zorganizoval biřmování 
v Sedlici a v Záboří, které bylo velmi okázalé a bylo hodně biřmovanců i dalších 
osob.  ... Udržuje aktivní styky s faráři, kteří  jsou stoupenci Vatikánské politiky 
a odmítají  spolupráci  se  státem  a  často  je  navštěvuje.  ...  Cílem  prověřování 
a kontroly  je zjistit, zda se nedopouští trestné činnosti zneužívání náboženské 
funkce. V případě zjištění závadové činnosti, která se nedá trestně postihnout 
dosáhnout  jeho  odvolání  z funkce  sekretáře  vikariátu  a  přemístění  na  jinou 
farnost.“ 

V období  od  1974  do  1985  byl  mnohokrát  vyslýchán  on  i  řada  lidí,  se 
kterými se stýkal v osobním i profesním životě. Kromě výslechů byl obtěžován 
a  stresován  anonymními  nočními  telefonáty,  finančními  kontrolami 
a neoficiálními domovními prohlídkami.  

Svazek byl uzavřen po smrti P. Šimana v roce 1986. V závěrečné zprávě se 
píše:  „V letech  1977‐1978  aktivoval  činnost  kongregace  petrinů.  Především 
docházelo k pravidelným schůzkám na Dobrši. ... Tato činnost byla v roce 1978 
řešena rozkladnými opatřeními. Po těchto opatřeních se podařilo nedovolenou 
náboženskou  činnost  částečně  omezit.  ...  S objektem  akce  „ZVON“  byl 
udržován  až  do  roku  1984  vynucený  styk.  ...  I  přes  tato  opatření  dále 
docházelo  k užším  schůzkám  vedení  kongregace  petrinů.  ...  Kromě  řádové 
činnosti bylo zjištěno, že P. Šiman se angažoval i v organizování letních táborů 
katolické mládeže ...“  

Svazek „ZVON“ byl skartován, obsahoval cca 400 stran zápisů. Dochovala 
se  pouze  úvodní  a  závěrečná  zpráva,  které  jsou  uvedeny  v závěru  této 
publikace. 
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STŘÍPKY VZPOMÍNEK 
 P.  František  Bernard  Šiman  přišel  do  Sedlice  1.  září  1967,  v  období 

Pražského  jara,  které bylo  i  velkým uvolněním pro  církevní  život a možností 
začít uskutečňovat závěry II. vatikánského koncilu. 

P.  Šiman  hned  obrátil  oltář  čelem  k věřícím  a odstranil  mřížku  před 
oltářem,  která  oddělovala  kněžiště  od  hlavní  lodi  kostela.  V roce  1968, 
o slavnosti Božího těla, se konal eucharistický průvod ke čtyřem připraveným 
oltářům  kolem  náměstí.  Účast  družiček,  ministrantů  a věřících  byla  veliká. 
P. Šiman uměl velkolepou slavnost spolu s farníky dobře zorganizovat. 

O prázdninách  jsem se poznala s  jeho neteří Maruškou Ryplovou, což mě 
umožnilo i bližší seznámení s P. Šimanem a jeho hospodyní paní Malou, která 
nás obě měla docela ráda.  

Jednou  jsme  šly  s Maruškou  tancovat a P. Šiman nám  stanovil návrat do 
půlnoci. Čas  jsme dodržely, ale obě  jsme spaly u nás a až v 5 hodin  ráno šla 
Maruška domů na faru. Strýček se na ni zlobil a nemluvil s ní, ale odpoledne 
už to nevydržela a řekla, jak to doopravdy bylo. S úsměvem přijal naši omluvu.  

V té době  se mohlo učit náboženství až do 9.  třídy,  tak nás několik  ještě 
chodilo. Na hodinu však většinou přinesl Katolické noviny a něco  jsme z nich 
četli. Byla  jsem tehdy zklamaná, že  jenom čteme z novin. Očekávala  jsem asi 
něco neobvyklého, „hluboké“ duchovní myšlenky. 

Byl velmi pozorný a z cest přivezl vždy nějaký dárek. Z Itálie dovezl přívěsky 
Madonky a  rozdával  je. Madonka byla krásně modrá. Nosila  jsem  ji na krku 
celé  gymnasium, na  studiích  v  Praze  i dlouho potom  a  stále  ji opatruji  jako 
vzácný  dárek.  Dodnes  občas  také  nosím  šperk  s modrozeleným  kamenem, 
který přivezl z Egypta.  

Bylo nás pět sourozenců a čtyři jsme hráli na klavír. Maminka si vždy přála, 
aby alespoň někdo z nás oslavoval Hospodina hrou na varhany v kostele. Její 
vyslovené přání P. Šiman uvítal. Měl na faře harmonium, a tak mě začal učit. 
Stále slyším jeho slova: „Neskákej jako na klavíru, ale vázej!“ Moc mi to nešlo, 
ale on byl trpělivý a povzbuzoval. Na svátek sv. Jana Nepomuckého jsem měla 
nacvičenou  píseň  „Vroucně  vítán“,  ale  nehrála  jsem,  protože  jsem  měla 
takovou trému, že jsem si pro klíč od kůru nedošla. Že se nehrálo, P. Bernarda 
moc mrzelo.  

V létě 1968 přijela na faru skupina sestřiček a přivezly rytmické písně, které 
zpívaly s kytarou. Pro nás puberťáky to bylo něco nádherného a P. Šiman nám 
zpěvníček hned opatřil. Velmi podporoval naše mladistvé nadšení v přípravě 
a i v realizaci rytmických mší.  
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Jezdíval  se  rád  koupat. Občas  nás  také  vzal  s  sebou  a  říkal:  „Pojedeme 
někam, kde mě neznají“. Jezdili jsme k rybníkům do okolí Blatné. 

Zorganizoval  sbírku  a  zajistil  v NDR  výrobu  tří  nových  zvonů.  Svěcení  se 
konalo  9.  července  1972.  Květinovou  výzdobu  v kostele  připravil  osobně 
P. Martin Vích z Dobrše, účastnilo se na 20 kněží, 11 družiček a plný kostel lidí. 
Byla to velká slavnost. 

Na září 1972 připravil asi 50 mladých i starších k biřmování. Velmi jsme se 
těšili  na  pana  biskupa  Hloucha,  který  byl  od  roku  1967  opět  v úřadě,  ale 
bohužel 10. 6. 1972 náhle  zemřel.  Svátost biřmování pak uděloval  kapitulní 
vikář P. Miloslav Trdla. 

P.  ŠIman  usměvavý,  zásadový, mnoho  toho  nenapovídal,  ale  když  bylo 
třeba  i přísný a obětavě pomáhal druhým. Měl zvláštní charisma, kterým nás 
mladé přitahoval. Byl  to muž  činu,  který  stále něco organizoval  a zajišťoval. 
Nikdy  nedal  znát,  že  by  měl  problémy  se  zdravím  či  úřady.  Zvláště  jeho 
poslední roky života byly poznamenány velkým utrpením.  

P. Bernardovi vděčím za  jeho nenápadné duchovní vedení v období mého 
dospívání  a  stálé  doprovázení.  Mým  velkým  smutkem  a  výčitkou  zůstává 
skutečnost, že jsem v posledních měsících jeho života nenašla sílu ho navštívit, 
ale věřím, že naše modlitby slyší a předkládá je Pánu.     

Ludmila Jirsová, rozená Hlaváčová, Sedlice 
 

SVĚCENÍ ZVONŮ ‐ ZÁPIS V KRONICE MĚSTA SEDLICE 
Svěcení zvonů v odpoledních hodinách provedl zdejší děkan František Šiman 

za přítomnosti značného počtu osadníků ze Sedlice i z okolí. Hlas jejich prvního 
zvonění byl zachycen na magnetofonový pásek. 

Zapsal Jan Farka, kronikář Sedlice 
 

CO SI TO VZPOMNĚL? 
P.  Šimana  považuji  za  Samaritána,  který  každému  pomáhal.  Když  někdo 

onemocněl,  říkával:  „Co  si  to  vzpomněl?“  Za  jeho  působnosti  se  každý  rok 
v Sedlici stavěl Boží hrob v kobce kostela, zakrýval celé vchodové dveře a od 
Zeleného  čtvrtku  do  Vzkříšení  se  chodilo  bočním  vchodem.  P.  Šiman  kladl 
velký  důraz  na  adoraci  před  vystavenou  Eucharistií  a  adorace  se  konala  po 
celou  Bílou  sobotu,  kde  měli  lidé  službu.  Obřad  vzkříšení  byl  vždy  velmi 
slavnostní.  Koncem  70.  let  chodil  za  mou maminkou  a  nosil  jí  Nejsvětější 
svátost domů.  Eucharistii  vždy nosil pod  kabátem  a  chodil delší  tišší  cestou 
zadem podél hřbitovní zdi ke škole a pak „Sulkovnou“ k Prexlům.  

Anna Hlaváčová, 89 roků, Sedlice 
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POSLEDNÍ VÁNOCE 
Na faru jsem začala častěji chodit, až když byl P. Šiman více nemocen. Měl 

opakované  záněty  ledvin  a  problémy  se  žlučníkem.  Starala  se  o  něj 
MUDr. Anna  Poplsteinová  ze  Strakonic. Měla  jsem  jeho  léky  doma,  a  když 
zavolal, šla jsem na faru s injekční stříkačkou. V zimě roku 1984 mi zase volal, 
šla  jsem  na  faru  rovnou  s injekcí,  ale  viděla  jsem,  že  je mu  špatně  víc  než 
obvykle.  Zavolala  jsem místního  lékaře MUDr.  Josefa  Horu  a  pana  děkana 
odvezli s infarktem do nemocnice ve Strakonicích. Po návratu se o něj starala 
jeho hospodyně paní Malá, ale později se už pan děkan spíše staral o ni. Každý 
den se u nás vařilo dietní  jídlo a nosili  jsme ho na faru. Na podzim 1985, kdy 
pana děkana postihl druhý infarkt, už paní Malá na faře sama zůstat nemohla, 
a  tak  byla  převezena  do  domova  důchodců  ve  Strakonicích.  Zemřela  až  po 
panu děkanovi. 

Druhý infarkt následoval zhruba rok po prvním. Jednou šel manžel z práce 
a pan děkan právě přicházel k faře. Viděl ho, jak zpomalil, myslel si, že na něj 
čeká,  že něco  chce.  Jakmile  ale pan děkan otočil hlavu,  viděl,  že  je  ve  tváři 
úplně bílý, začal padat, a tak ho manžel zachytil. Zrovna šel okolo Jindra Šiška, 
společně  „dotáhli“  pana  děkana  na  faru,  zavolali  sanitku  a  já  ho  zatím 
připravila do nemocnice. Sami jsme již viděli, že jeho stav je vážný.  

Dojela  jsem  ještě  za P.  Františkem  Ferdou do  Sušice,  známým  léčitelem, 
který byl největším přítelem pana děkana, a ptala se, jak mu můžeme pomoci. 
P. Ferda řekl: „Pomoci se mu nedá, měl umřít už při minulém infarktu, u něj je 
zasažena celá zadní stěna.“ 

Pan děkan často  jezdil do nedalekého Oseka, staral se o řádové sestřičky, 
sháněli jsme pro ně například nedostatkové ovoce na svátky. Na Vánoce 1985 
jsme  se  domluvili  se  sestřičkami  a  ony  zajistily  na  faře  nepřetržitou  službu, 
a tak mohl přijet z nemocnice a strávit Vánoce doma na faře. Začátkem roku 
1986 se do nemocnice vrátil. Zde 17. ledna 1986 zemřel. 

Myslím si, že o vánočních svátcích věděl, že se blíží konec. Strávila jsem na 
faře  na Boží hod  celý  den  psaním  vánočních  přání,  byla  jich možná  stovka. 
Měla  jsem dojem,  že  chce  každému poslat poslední pozdrav. Po  smrti  jsem 
zvonila  „hodinku“  opravdu  celou  hodinu.  Na  pohřeb  přijeli  kapitulní  vikář 
P. Josef Kavale z Českých Budějovic, vikář P. František Hobizal, P. Martin Vích 
z Dobrše, jeho dva žáci kněží František a Mirek, celkem více než 70 kněží.  

Zdena Taliánová, Sedlice 
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POSLEDNÍ CESTA 
Se spolubratrem P. Bernardem Šimanem  jsme se spíše míjeli. Vyučil  jsem 

se holičem a za války jsem nastoupil na nucené práce do Německa. P. Bernard 
byl  o  několik  let mladší  a  v  té  době  teprve  studoval  na  gymnasiu. Vstoupil 
jsem k petrinům v komunitě v Písku, bratr Bernard asi v Brně nebo v Českých 
Budějovicích. On byl vysvěcen na kněze krátce po komunistickém převratu, já 
jsem  měl  za  sebou  teprve  dva  semestry  studia  teologie,  když  komunisté 
zavřeli  kláštery.  Kněžské  svěcení  jsem  přijal  tajně  až  v  roce  1968.  Společně 
jsme byli  internováni na  jaře 1950 Hejnicích, ale Bernard byl po krátké době 
převezen pryč. Když jsem byl farářem v Lažišti u Prachatic, jezdil jsem občas za 
přáteli do Nepomuku a stavoval jsem se u něho na faře v Sedlici. Také jsme se 
někdy potkali na Dobrši. 

Naposled  jsem se sním setkal v nemocnici ve Strakonicích. Pamatuji si, že 
měl  velmi oteklé nohy  a  celkově nevypadal dobře. Tehdy  jsem ho  zaopatřil 
svátostmi na jeho poslední cestu. 

P. Josef Xaver Kobza CFSsS, 94 roků, Kněžský domov Suché Vrbné 

Pohřeb v Sedlici, 24. 1. 1986
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EDIČNÍ POZNÁMKA 

Děkujeme  všem,  kdo  přispěli  svými  vzpomínkami  nebo  fotografiemi. 
Někteří  pamětníci  svoje  vzpomínky  napsali,  většina  uvedených  textů  však 
vznikla záznamem osobního rozhovoru, který byl následně autorizován. 

Zvláštní poděkování patří Marii Záveské, neteři P. Šimana, která poskytla 
osobní  dokumenty  z pozůstalosti,  a  Davidovi  Maňhalovi  za  nápad  na 
vzpomínkovou  akci  a  za  zprostředkování  záznamů  StB  z  Archivu 
bezpečnostních složek. 

Řada  lidí byla  zvyklá P.  Šimana oslovovat  „pane děkane“ a  i nyní o něm 
takto mluví. Ponecháváme tento titul, i když není úplně přesný.  

Vzpomínky na P. Šimana byly  často  spojené  se vzpomínkami na  jeho dva 
celoživotní kněžské přátele – P. Martina Vícha CFSsS  z Dobrše a P. Františka 
Ferdu  ze  Sušice,  které  navštěvoval  skoro  každý  týden.  Proto  jsme  v  textu 
ponechali také některé vzpomínky na tyto dva kněze.  
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NENECHAT SE ZASTRAŠIT – vzpomínky na P. Františka Bernarda Šimana CFSsS 
 
K jeho nedožitým 90. narozeninám 
           vydala Římskokatolická farnost Sedlice v roce 2015 
Sestavili Ludmila a František Jirsovi 
Druhé opravené a doplněné vydání 
Tisk Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1 
 
Neprodejné. Náklady na jeden výtisk jsou 20 Kč. 
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. 


