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Markéta: 
Josef Xaver Kobza se narodil 27. 2. 1921 v Herborticích. Pracoval jako holič, později se rozhodl 
stát se knězem. Velmi dobře si pamatuje na 2. světovou válku, kdy byl totálně nasazený. 
 
Otec Xaver: 
To v tom Braunau, to bylo rodiště Hitlerovo, že jo. Jednou tam to bombardovali tam, protože 
tam byl vlak, kterej převážel nějaký ty zbraně, jo.  A tak tam shodili pár bomb, tam u nás, a bylo 
to u nádraží, a taky tam pár lidí zahynulo přitom. 
 
Jakub: 
V Německu také zažil konec války, ze kterého má zajímavé zážitky. 
 
Otec Xaver: 
Dostali jsme ultimátum, že město se musí vzdát, anebo ho budou bombardovat, jo. To měli 
nacisti zase to město v rukách a oni řekli, ne, my to, my to město nedáme, my to nedáme. 
Právě pod tím velkým nátlakem nakonec se zmocnili těch nacistů tam, jo, a to město potom 
oficiálně vzdali. No, tak jsme byli svobodný najednou. 
 
Tereza: 
Po válce vstoupil do řádu Petrinů. Když komunisté rušili kláštery, tak byl s ostatními mnichy 
převezen do pohraničí a hlídán. Odtud si vzpomíná na sběr mandelinky bramborové. 
 
Otec Xaver: 
Pak byla aféra mandelinka, že to Američani naházeli tam a že se rozšířila ta mandelinka, jo. A 
tam bylo takový pole do kopce zrovna nahoru a šli jsme a hledali jsme, jestli nějakou 
mandelinku a nic. Cestou jsme zpívali: 
 
  Chodíme, chodíme.  Po poli hledíme. 
  Zda-li mandelinku někde uvidíme? 
  Mandelinka není nikde k nalezení. 
  Odletěla někam na jiné území. 
 
Kateřina: 
Později byl povolán k PTP. Zde se scházel s dalšími kněžími, a tak byl zatčen a zavřen do 
vězení. Otec si pamatuje svůj soud. 
 
Otec Xaver: 
Ta obžaloba byla strašná. Ta byla strašná prostě. Povídám, to je, to bude hrozný. Ale já jsem, 
na prvním místě jsem v rukou Božích. Před soudem se mně představil obhájce, kterýho mně 
dali. A tak jsem mu to chtěl vypravovat, něco, povídá „Mě to nezajímá …  
 
Tomáš: 
Po propuštění pracoval jako holič. Tajně vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Od 70. let 
už konečně mohl veřejně sloužit jako kněz. Nyní žije v Písku u spolubratrů. 


