Ochránce památek - Josef Bláha (1866 - 1910)
19. listopadu 1999 byl ulit nejmladší lhenický Jan - zvon pro třetí tisíciletí,
jako další symbol věčných návratů. Přišel na svět jen díky společnému úsilí
dárců i zakladatelů veřejné finanční sbírky, která v té době už překročila částku
230 000 Kč. O všech, kteří tenkrát přispěli, tedy platí, že ... starajíce se o štěstí
druhých, nacházejí své vlastní ..., jak bylo psáno v místním měsíčníku. Ale přenesme se chvíli na den přesně o devadesát
let do minulosti.
19. listopadu 1909, tichý podvečer na jiném místě pomalu skrývá bělokamennou krásu zdí a věží středověkého hradu. V domě na jeho úpatí jiný
lhenický rodák zažíhá lampu, usedá ke stolu a píše do farní kroniky:
... Konečně nadešla doba, že mohu započatou kapitolu doplnit tím, že oprava chrámu Nejsvětější Trojice v Rabí důkladně přivedena ku konci, t.j. že
vše hotovo. Než proto ještě zbývá starost nám, odkud nebo kde vzíti peníze
na doplacení dělníků a řemeslníků. Utíkám se o pomoc do redakce "Hlasu
lidu" a do bratrských časopisů, by uspořádali sbírku ve prospěch našeho
chrámu a doufám, že dobrota ještě nevymřela a že nám ze světa nějaké
peníze přijdou. Chrám nyní krásný jest, oko cestovatele milerádo spočine
na stavbě té, která shlíží do údolí zlatonosné Otavy jako omládlá panenka,
kryjící se šumným borovým hájem.
Rozsáhlá oprava kostela v Rabí probíhala již od roku 1908. Následující rok ale teprve starost o celé rozpracované dílo
dolehla na bedra nového duchovního správce farnosti Josefa Bláhy. Práce prováděl spolehlivý a zkušený stavitel Mašek se
svými řemeslníky. Šlo hlavně o namáhavé a nebezpečné snesení celého střešního krytu, výměnu valné části krovu, znovuzbudování menších věžiček a sanaci obvodového zdiva chrámu včetně následného provedení vnitřních i vnějších omítek.
Do zimy 1909 bylo vše hotovo, ale Bláhou přímo "vymodlené" pouhé tři tisíce korun ze státní subvence na úhradu nákladů nestačily, bylo jich potřeba ještě aspoň pět. Kde je vzít?
Důstojný pán Bláha byl mužem činu. Psal, obcházel, svolával.
Dobře spolehl především na obyvatele Rabí, kde uspořádal
několik veřejných peněžních sbírek. Přispívali lidé z blízkého
i vzdálenějšího okolí, spolky, drobní živnostníci, vrchnost,
lesní personál aj. A také Bláhova prostá a upřímná výzva
v soudobém tisku se neminula účinkem.
Kdo byl Josef Bláha? Především jeden z prvních lhenických absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích,
kde maturoval v roce 1887, římsko-katolický kněz a farář
v Rabí u Sušice. Narodil se 17. 3. 1866 ve Lhenicích, v tehdejším čp. 112 U Martinů. Bylo to v rodině krejčovského tovaryše Václava Bláhy a Terezie, rodem Šmolíkové. Šmolíkovi
pocházeli z Rokycan, otec i děd faráře Bláhy zase z hájovny
v Kvaseticích na Klatovsku. Kněz Josef Bláha se dožil 44 let. O posledních dnech jeho života zůstalo také ve farní kronice
krátké svědectví:
... Než dlouho důstojný pán Josef Bláha netěšil se zde na faře z opraveného
kostela. Zdraví jeho - silně otřesené, i nebylo stálé. A po jednom a půl roce
služby dokonal zde na osadě svou pastýřskou činnost. Bylo to právě po pouti
hlavní na sv. Trojici, kdy ještě pln síly zastával svoji povinnost. Ve středu
dne 25. května ráno přepadla jej nevolnost, upadl. Zavolán hned pan farář z
Budětic Josef Brož, aby jej zaopatřil, než pozdě. S ním povolán též lékař, ale
vše marno. Duše jeho odlétla před soudnou stolici Boží, aby ze skutků svých
počet kladla. Pohřeb konán 28. května 1910. Requiescat in pace.
Karel Smetana, administrátor, 30. X. 1910.
K fotografiím:
- Rabí, chrám Páně Nejsvětější Trojice v podhradí.
- Deska se jmény rabských farářů na hřbitovní zdi. Bohužel právě u Bláhova
jména se tvůrce desky zmýlil jak v datu narození (uvedl až den křtu) tak i ve
dni úmrtí. Ověřeno v matrice.
Texty zápisů z farní kroniky Rabí laskavě poskytl Ks. Mgr. P. Mariusz
Klimczuk, za což mu patří mé velké poděkování.
Miloslav Trnka

