Povídání a malování ateistovo věcí křesťanských se týkající. Část 9.
================

Diplomat ze Šumavské poustevny
Za tímto poustevníkem to nemáme tak daleko a je možné se za ním vydat i individuálně. Návod na
povídání si s nimi už ostatně znáte.
Stačí se vydat na Šumavu. Když jsme rekreačně-rekondičně pobývali s manželkou na Šumavě v Srní,
také jsme si tam vypůjčili kola a udělali si menší 40-kilometrové kolečko po okolí. Bicykly nás
donesly i do osady Dobrá Voda, kterou jsme objevili po absolvování ukrutánského kopce od Annína
nad Hartmanice. Mezi několika domky se tam nachází kostel sv. Vintíře a také hotýlek stejného
jména.
To bylo moje první setkání s Vintířem, i když největší dojem na nás nejprve udělal unikátní skleněný
oltář a skleněné reliéfy s motivy křížové cesty. Kostel sám (pochopitelně) přístupný nebyl, ale dalo se
alespoň nahlédnout. Již dříve zmíněným bolševickým vandalům s bagrem by to asi nic neřeklo, ale je
to nádhera.
Samotného Vintíře jsme sice nezastihli, měl jistě zase nějaké diplomatické poslání, ale jménu Vintíř se
uniknout nedalo. Zapůsobila zvědavost, a vyšlo najevo, že Vintíř (Günther) pocházel z Durynska,
narodil se v roce 955 ve Schwarzburgu. Byl příbuzným císaře Jindřicha II. Svatého a jeho sestry
Gisely, provdané za uherského krále sv. Štěpána. Jeho životopis je poměrně složitý, ale lze ho
zestručnit na tvrzení, že se převážně pohyboval na české i německé straně Šumavy, ale žil i několik
let v Uhrách, kde založil klášter sv. Mořice. Také vykonal pouť do Svaté země, což byl tehdy
úctyhodný výkon měřitelný časově spíše na léta než měsíce.
Tvrdí se, že byl spřátelen s Přemyslovci a byl kmotrem knížete Břetislava. S jeho jménem je spojeno
založení kláštera v Rinchnachu, kde měl původně jednu ze svých pousteven. On sám byl pojítkem
mezi německými kláštery a klášterem břevnovským. Zemřel 9. října 1045 v nedalekých Prášilech a
přál si být pohřben právě v břevnovském klášteře, což mu bylo splněno. (Bohužel jeho ostatky zničili
vandalové z teroristické organizace Al-Husité).
Vzhledem ke svému původu byl často využíván k diplomatickým službám, protože neměl problém s
přístupem na královské dvory. Osada dnes zvaná Dobrá voda nesla dříve jméno St. Günther, a Vintíř
je dnes považován za patrona česko-německého smíření. Někdy je uváděn jako „blahoslavený“,
častěji jako „svatý“, ale myslím, že je to vcelku jedno.
Někdy je sv. Günther zobrazován též s pávem, což souvisí s jednou legendou, týkající se jeho života,
kterou si však zvědaví zájemci mohou vypátrat sami .
Páv ovšem patří právě na ty královské dvory, nikoliv do
šumavské poustevny, proto jsem ho pominul.

