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Lidský život je putováním. Jak ale na-
lézt ten správný směr?
Je to, jako kdybychom na plavbě 
po často temném a rozbouřeném 
moři dějin vzhlíželi ke hvězdám, aby 
nám ukazovaly cestu. Významnými 
souhvězdími našeho života jsou lidé, 
kteří dokázali dobře žít, jsou nám 
světly zářícími nadějí.
Světlo samotné je ale Ježíš Kristus, 

slunce, které vyšlo nad všemi temno-
tami dějin.
Abychom k tomuto světlu dospěli, po-
třebujeme i nám blízká světla – oso-
by, které světlo čerpají z jeho světla 
a podle nichž se tak můžeme oriento-
vat při svém putování.

Na plavbě temNým mořem života potřebujeme 
záblesky světla pro orieNtaci

Se svolením zpracováno podle knihy 
365 dní s Benediktem XVI. 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

1 leden 2015
ročník
XXV.

Foto: Klára Málová



Adventní duchovní obnova katechetů
Viz text na 10 str. 
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Jestliže zažíháme plamen svíce, 
chceme ukázat na Boží světlo

Pospěšme vstříc Kristu, my všichni, kteří slavíme a uctíváme jeho tajemství, 
pojďme všichni s ochotným srdcem. Nikdo ať při tomto setkání nechybí, ať 
není nikoho, kdo by nenesl světlo. 
Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž 
přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty 
nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. A chceme také co 
nejjasněji dát najevo, jak má zářit naše duše, chceme-li mu jít v ústrety. A jako 
nesla Boží Matka a nejčistší Panna v náručí pravé světlo a přišla na pomoc 
těm, kdo byli pohříženi v temnotách, tak i my, jsouce osvíceni jeho světlem 
a držíce v rukou všem viditelné světlo svíce, spěšně vyjděme naproti tomu, 
který je světlo pravé. 
Vždyť opravdu světlo přišlo na svět a svět zahalený tmou osvítilo, opravdu nás 
navštívil ten, který vychází z výsosti a osvítil ty, kdo seděli v temnotách. To je 
naše dnešní tajemství, a proto jsme vyšli se svícemi v rukou, proto přicházíme 
se světlem, abychom tak naznačili, že nám zazářilo světlo, a abychom se ote-
vřeli jasu, který na nás od něho přechází. Pospěšme proto všichni společně 
a vyjděme Bohu vstříc. 
Přišlo to pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na tento svět. 
Nuže bratři, všichni ať jsme osvíceni, všichni ať jsme plni jasu. Nikdo z nás ať 
nezůstane neposvěcený tímto světlem, nikdo, koho zcela naplnilo, ať nese-
trvává v noční temnotě, nýbrž vyjděme všichni plni jasu. Byli jsme osvíceni, 
všichni společně vyjděme naproti a se starcem Simeonem uvítejme ono svět-
lo, jasné a věčné. Se Simeonem se z duše radujme a Původci a Otci světla 
společně zazpívejme chvalozpěv díků, neboť on nám poslal pravé světlo, za-
plašil temnotu a všem nám dal zazářit svým světlem. 
Skrze něho jsme také my uviděli Boží spásu, kterou připravil před očima všech 
národů a kterou nám zjevil ke slávě nového Izraele. A stejně jako byl Simeon 
pohledem na Krista zbaven pout pozemského života, i my jsme rázem byli 
osvobozeni od onoho starého a temného hříchu. Také my jsme ve víře objali 
Krista, když k nám přišel z Betléma, a z pohanů jsme se stali Božím lidem, 
neboť Kristus je naše spasení od Boha Otce. Spatřili jsme Boha, když se stal 
člověkem; a protože jsme viděli, že Bůh přišel, a v duchu ho vzali do náruče, 
nazýváme se novým Izraelem. A proto každoročně slavíme tento Boží příchod 
a nikdy na něj nezapomeneme. 

Z promluvy svatého Sofronia, biskupa jeruzalémského (+ 639)
(Orat. 3, de Hypapante, 6. 7: PG 87, 3, 3291-3293)

Se svolením převzato z Denní modlitby církve - breviáře (www.pastorace.cz)
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KVALIFIKACE: PROFESNÍ A OSOB-
NOSTNÍ FORMACE – KŘESŤANSKÝ ŽI-
VOT
• kurzy pro pracovníky charit, církevních 
škol, farností i pro širokou veřejnost

KVALifiKAČNÍ KuRzy:
• Pedagog volného času (120 hod., 31.1.-
20.6., soboty)
• Pracovník v sociálních službách (200 hod., 
2.-31. 3., denní intenzivní)
• Pedagog – vedoucí zájmových kroužků (42 
hod., 14. 3.-9. 5., soboty)

KuRzy DALŠÍHo VzDěLáVáNÍ:
• základy křesťanské etiky a mravnosti (14 
hod., 14. 2. a 21. 3., akr. MŠMT)
• Bible: pozvání pro současníka (20 hod., 21. 
2., 28. 2 a 23. 5., akr. MŠMT)
• Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou 
(8 hod., 24. 2., akr. MPSV)
• Specifické přístupy k osobám s mentálním 
postižením (16 hod., 6.-7. 3., akr. MPSV)
• Efektivní komunikace, obrana proti mani-
pulaci a problémový klient, vztahová manipu-
lace (16 hod., 13.-14. 3., akr. MPSV)
• Práce s vinou a smířením v pomáhajících 
profesích / v pedagogickém prostředí (12 hod., 
19.-20. 3., akr. MPSV a MŠMT)

Nabízíme též výuku profesní angličtiny a něm-
činy pro vaši organizaci na klíč, např. o víken-
dech. Na zakázku je možné sjednat i další kurzy 
z nabídky VoŠ Jabok.

KoNTAKT
Petra Adámková, tel.: 603 330 793, e-mail: 
cdv@jabok.cz, http://www.jabok.cz

JABoK 
Vyšší odborná škola sociálně 

pedagogická a teologická

ČESKé BuDěJoViCE
KoSTEL SV. RoDiNy

Modlitební společenství 
z Českých Budějovic vás zvou na 

Večer chval ve Sv. Rodině 

v úterý 20. 1. 2015 od 17:45.

Prach jsi a v prach se obrátíš...

Tchýně Petrova uzdravena z horečky 
(Mk 1,29-39)
Horečka přináší žár, který není přirozený. Sta-
la se tedy snadno symbolem nepřirozeného 
žáru mravního, tj. vášně. Problémem se zabý-
vala podrobně morálka starých stoiků a otcové 
církve z ní mnoho převzali. 
Stoické rozlišení je celkem prosté. Buď jedná-
me podle rozumu, uvažujíce solidní důvody pro 
a proti, nebo se dáme strhnout slepou náklon-
ností, vášní. První skutek je tedy dobrý, druhý 
je zlý, i když se třeba navenek nic zvláštního 
nepřihodí. Ten, kdo se rozčílí, už hřeší. zabije-
li pak slepici nebo vlastního otce, píše Chry-
sippus, to už se stalo náhodou, podle toho, kdo 
se mu připletl do cesty. Mravní postoj od nás 
tedy požaduje, abychom potlačovali v zárodku 
všechny vášně. 
řecký výraz pro vášeň je pathos, dokonalý 
člověk je tedy „apatický“, po ničem netouží, 
nic ho nerozčílí, ničeho se nebojí. Tato teorie 
vypadá vznešeně, ale přesto ji museli křesťané 
opravit, hlavně ve dvou bodech. Nejsou všech-
na hnutí smyslů nepřirozená. A není pravda, 
že se vášně nedají kontrolovat. Dají se a musí 
se ovládat. Proto naše morálka rozlišuje vášně, 
náklonnosti zřízené a nezřízené. 

Křesťanští asketi byli vždy velcí optimisté. 
Člověk nehřeší proto, že vzplanul, ale proto, 
že se neovládl a mohl to udělat.

Vzplanutí žádostivosti
Hněv je vzplanutí proti něčemu, co je nám 
nemilé, odporné. opačné vášni říkáme žádos-
tivost. Jde tu o něco, co si žádáme, co je nám 
milé, co bychom si přáli mít, čeho se chceme 
zmocnit. Ve správné míře je to přirozená re-
akce zdravého organismu. žaludek cítí chuť 
k jídlu, k pití. Svěží údy se chtějí hýbat, hrát 
si, atd. Dobře však známe, jaký je chudák 
ten, kdo nemůže zvládnout žádostivost k pití, 
komu třeští fantazie žádostmi smyslnými. Do-
poručuje se, abychom v tomto případě utek-
li od každé příležitosti, která by nás svedla 
ke skutku. Je to moudré, ale není to možné 
provést do všech důsledků. 
Sv. Maxim Vyznavač proto radí, abychom 
„oddělili žádost od myšlenky“. zní to abs-
traktně, ale je to výraz velkého psychologic-
kého optimismu. znamená to prakticky, že se 
mohu zastavit a říci si: „Chce se mi to a to, ale 
já chci opak!“ Člověk pak není to, „co se mu 
chce“, ale co on sám svobodně chce, k čemu 
se rozhoduje. To pak přináší klid.

Popeleční středou, která letos připadá na 18. února, vstupují věřící do čtyřicetidenního post-
ního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve 
je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Po-
peleční středy je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. 
Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.-7. století, kdy byl začátek postního ob-
dobí přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby 
vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.
Před nástupem této postní doby přinášíme k zamyšlení dvě úvahy kard. Tomáše Špidlíka 
(1919-2010). 

Kafarnaum - budova katolického kostela postaveného nad někdejším domem apoštola sv. Petra.
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Rakouská pošta vydala k příležitosti Vánoc 
2014 poštovní známku (o nominální hodnotě 
0,70 eur) s vyobrazením gotické sochy Madony 
z Českého Krumlova. Jedná se o špičkové dílo 
sochařství vrcholné gotiky, patřící do skupiny 
tzv. „krásných Madon“, které se dnes nachází 
v Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Poly-
chromovaná opuková socha o výšce 112 cm 
byla vytvořena někdy v období 1390-1400 
v Čechách a do Vídně se dostala z Českého 
Krumlova. zde byla naposledy umístěna v ná-
roží jednoho z domů předměstí Plešivec (ně-
mecky flössberg). Poté, co roku 1910 na sochu 
upozornili dva vídeňští studenti dějin umění, 
byla tato drahocenná památka roku prodá-
na do uměleckohistorického muzea ve Vídni 
(o soše mimo jiné napsala paměti rakouská spi-
sovatelka Gerti Brabetz, pocházející z Českého 
Krumlova).
Po uměleckohistorické stránce vykazuje ka-
menná skulptura Madony s Ježíškem všechny 
známky krásného slohu, který vychází z fran-
couzských předloh: esovité prohnutí posta-
vy Madony, kompozici křížících se diagonál 
obou postav, trubicovitě i široce strukturova-
nou drapérii šatu a charakteristicky zabořené 
prsty do Ježíškova tělíčka. Blízkými díly této 
sochy jsou též krásné Madony Plzeňská a Tře-
boňská, které patří k tomu nejkvalitnějšímu, 
co vzniklo v oblasti jižních a západních Čech. 
Do skupiny lze řadit též cenné Madony ze Su-
chdolu nad Lužnicí nebo z Vimperka; druhá 
oblast produkce krásných Madon se nacházela 
na severní Moravě a ve Slezsku a je svázána 
především s Madonou Toruňskou. Precizností 

Madona Krumlovská na poštovní známce

tvarů a ušlechtilostí výrazů zastupují tato díla 
nejkrásnější výtvory soudobé Evropy.
zbývá též poznamenat, že rakouská známko-
vá tvorba je svou vysokou výtvarnou kvali-
tou i častými náměty kultury katolické církve 
vděčným předmětem zájmu pro filatelisty. Ná-
boženské výjevy, nejen u příležitostí velikonoč-
ních a vánočních svátků, tu mají pevně zakot-
venou tradici a potěší srdce každého katolíka 
i milovníka umění. Jiří Černý

Pozvánka na postní 
TaMMÍM 2015

Milí čtenáři, 

Arcibiskupský seminář v Praze zve 
mladé muže ve věku od 15 do 30 let 
na postní duchovní obnovu TAMMÍM, 
která se koná ve dnech 13.-15. břez-
na 2015. Tématem letošního postního 
setkání bude pramen v poušti.

Pro účastníky je TAMMÍM jedinečnou 
příležitostí, kdy mohou opustit každo-
denní ruch, vypnout mobily, zaklapnout 
notebooky a ponořit se do modlitby, ti-
cha a naslouchání v klauzuře kněžského 
semináře. V programu bude také prostor 
pro společné rozhovory o hledání a pro-
žívání víry jak mezi sebou, tak i s boho-
slovci a představenými semináře. Jeho 
součástí jsou i různé workshopy, sport, 
zajímaví hosté... Vytváříme tak prostor 
i pro hledání životní cesty a prohloube-
ní osobního vztahu s Bohem, nabízí se 
možnost duchovního rozhovoru a svá-
tosti smíření. Je to také velká příležitost 
poznat nové věřící kamarády a přátele.

Tématem postního TAMMÍMU 2015 je 
„pramen v poušti“. Postní období je při-
pomínkou jak čtyřicetiletého putování 
izraelského národa pouští tak i připo-
mínkou čtyřiceti dnů, které Ježíš po křtu 
strávil v poušti postem a modlitbou. 
V průběhu duchovní obnovy se chceme 
v tichu zastavit a navrátit se k smyslu 
postu a k oživujícímu pramenu modlitby, 
ze kterého můžeme čerpat v pouštních 
obdobích našeho života.

S radostí zveme na letošní postní 
TaMMÍM, který se uskuteční ve dnech 
13. -15. března 2015.

BLižšÍ inForMAce:
Místo: Arcibiskupský seminář, Thákuro-
va 3, Praha 6, Metro A - stanice Dejvická

Termín: příjezd v pátek 13. 3. 2015 
(15.30-17.20 hod.), odjezd v neděli 15. 
3. 2015 (po 13. hodině)

Informace a přihlášky: www.arcs.cuni.
cz (uzávěrka přihlášek v pondělí 9. 3. 
2015 ve 23.59 hod.)

Téma: Pramen v Poušti

Cena: na pokrytí nákladů se můžete 
podílet dobrovolným příspěvkem. i když 
nemůžete přispět, přijeďte – peníze by 
neměly být překážkou v účasti. 

Sobota 31. ledna 2015 ve 20 hod.

XXV. křesťanský ples ve Vodňanech
Víceúčelová hala, Výstavní 726, Vodňany

PřeDProDeJ VSTUPeneK:
conTi Vodňany, Mokrého 186, Vodňany, tel. 383 382 297

3. 1. (so) 10.00 Tříkrálová
P. Mgr. Pavel Liška, Netolice

7.2.  (so) 10.00 Hromniční
P. Mgr. Jan Mikeš, Prachatice

7.3.  (so) 10.00 Postní
P. Mgr. Dominik Doubrava, OPraem., Lhenice

4.4. so  Bílá sobota
2.5.  (so) 17.00 Májová

Mons. Jiří Paďour OFMCap., ČB, 
13.5.  (st) 17.00 fatimský den

Mons. Pavel Posád, ČB, světící biskup
4. 6.  (čt) 17.00 Boží tělo

P. Mgr. Tomas van Zavrel, Sušice
6.6. (so) 17.00 Červnová

Kard. Miloslav Vlk, Praha 
13.6. (so) 17.00 fatimský den

P. Mgr. Tomáš Paradič CFSsS, Písek
4.7. (so) 17.00 Červencová

P. Mariusz Klimczuk, Český Krumlov
13.7. (po) 17.00 fatimský den

P. P. Vendelín Zboroň, Velhartice
1.8. (so) 17.00 Letní

Mons. Mgr. Jan Baxant, Litoměřice
13.8. (čt) 17.00 fatimský den

P. Mag. theol. Stanislav Brožka, Řím
5.9. (so) 17.00 zářijová

Poutě na Lomci 2015
Datum název hl. celebrant Datum název hl. celebrant

P. ThDr. Patrik Maturkanič, Phd., CFSsS, 
Novosedlice

13.9. (ne) 10.00 Hlavní 
Biskup českobudějovický

 15.00 Rytmická 
P. Mgr. Roman Dvořák, DCM Ktiš

3.10. (so) 17.00 Růžencová
P. Mgr. Jan Hamberger, Soběslav

13.10. (út) 17.00 fatimský den
P. Bohuslav Švehla, Mnichov (DE)

7.11. (so) 14.30 Dušičková
P. Mgr. Tomáš Hajda, Vodňany

5.12. (so) 10.00 Adventní
Opat Josef Michael Pojezdný OPraem., Praha

www.lomec.cz



STRANA	6	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 1/2015

DIeCéznÍ CharITa InforMUje

• Hned dvojí premiéru můžete zažít v pátek 6. 
února v 18 hod. Na neobvyklou výstavu vás 
zveme do zbrusu nového Kulturního klubu 
LiViNG RooM (Hradební 13, České Budě-
jovice). K vidění zde budou obrazy a výtvar-
ná díla, která jsou dílem dětských autorů 
– členů Výtvarného kroužku. Kroužek fun-
guje pod Diecézní charitou České Budějovice 
od roku 2012 a dochází sem děti ze sociálně 
slabých rodin. Děti jsou z rodin, kterým pomá-
hají charitní služby Poradna Eva a intervenční 
centrum. Přijďte se podívat na díla, o kterých 
svět teprve uslyší! Přitom si můžete vychutnat 
skvělou kávu a obveselit se Kytarovým kvarte-
tem fortet. Těšíme se na vás!  vmi

• ocenění za dlouholetou obětavou práci, které 
na konci roku 2014 udělovala Diecézní chari-
ta České Budějovice, obdržela paní Jaroslava 
Šiková. Paní Šiková působí ve farní chari-
tě Milevsko a za svoji obětavost, pracovitost 
a skromnost jí patří velké uznání. Protože se 
Jaroslava Šiková nemohla zúčastnit slavnost-
ního večera (s předáním diplomu) a koncertu, 

Pozvánky a informace z charit v českobudějovické diecézi

Zamyslet se nad tím, že mezi námi žijí lidé, 
kteří potřebují pomoc druhých, a udělat pro 
ně dobrý skutek. K tomu nás vybízela Tříkrá-
lová sbírka. V českobudějovické diecézi vyra-
zilo do ulic měst a obcí zhruba 2500 Kašparů, 
Melicharů a Baltazarů. 
Slavnostní zahájení sbírky se konalo v režii 
českobudějovické Městské charity v úterý 
6. ledna 2015 na náměstí Přemysla otakara 
ii. v Českých Budějovicích. Koledníkům tu 
požehnal světící biskup Pavel Posád. ochot-
nický divadelní spolek z Úsilného zahrál hru 
o narození Ježíše Krista, občerstvení podával 
návštěvníkům známý jihočeský kuchař a gur-
mánský specialista Petr Stupka. Tříkrálová 
sbírka trvala od 1. do 14. ledna, výsledky sbír-
ky zveřejníme v dalším čísle časopisu Setkání. 
Hlavním smyslem sbírky je pomoc rodinám 
i jednotlivcům v nouzi, jak v České republice, 
tak v zahraničí. V každém místě organizování 
sbírky je předem určeno, k jakému konkrét-
nímu účelu budou vybrané peníze sloužit. 
Po zkušenostech ze záplav před dvěma lety 
nechávají diecézní, oblastní, městské a far-
ní charity část finančních prostředků ze sbír-
ky na okamžitou pomoc lidem při živelných 
pohromách. Další část sbírky bude použitá 
na různé sociální projekty, například na nákup 
kompenzačních pomůcek pro seniory, ošetřo-
vatelskou a pečovatelskou službu, hospicovou 
domácí péči, mateřská centra, centra pro děti 
a mládež ze sociálně slabých rodin, na vyba-
vení služby pro lidi s duševním onemocněním, 

Tříkrálová sbírka na jihu Čech v roce 2015

atd. Přehledný seznam záměrů koledování na-
jdete na www.dchcb.cz/trikralova-sbirka/.  
Tuto dobročinnou akci pořádá českobudějovic-
ká Diecézní charita již počtrnácté. „Za uvede-
né roky jsme díky vykoledovaným penězům po-
mohli lidem, kteří byli v našem kraji postiženi 
záplavami, nebo se ne vlastní vinnou se ocitli 

v sociální či životní nouzi. Peníze z Tříkrálové 
sbírky pomáhají také potřebným lidem v Bě-
lorusku, Bulharsku, Rumunsku a Zimbabwe,“ 
řekla ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice 
Michaela Čermáková. V minulém roce dobro-
volníci vykoledovali 4 474 024 Kč. 

Jan Ziegler (zkrátila vm)

Modlitbou i dary podporují sestřičky z Kongregace Nejsvětější svátosti v Č. Budějovicích děti ze 
sociálně slabých rodin. Stejně jako v minulých letech, i na sklonku roku 2014 pro ně připravily 
krásné mikulášské balíčky. Pracovnice Poradny Eva při Diecézní charitě České Budějovice pře-
daly sladké pozdravy do 42 rodin, kde udělaly radost 75 dětem. Děkujeme, duchovní i materiální 
podpory si velmi vážíme!  vmiPokračování na 8. straně.



1/2015	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 STRANA	7

DIeCéznÍ CharITa InforMUje

V sobotu 10. ledna 2015 jsem se letos už popá-
té připravovala na tříkrálové koledování. Měla 
jsem domluvené tři malé koledníky - Maruš-
ku Vališovou a Aničku a Viléma Kubešových. 
obléknout jsme se šli do kostela sv. Josefa 
ve Slabčicích, kde jsme udělali na památku fo-
tografii před oltářem. Pak jsme popojeli autem 
do vedlejší vsi – do Písecké Smolče. 
Celý víkend byl velice větrný, sobotní teploty 
se pohybovaly sice okolo 13 stupňů, ale vítr 
nám rval oblečení i papírové koruny. Hned 
u prvního domu jsme si uvědomili, že silný 
vítr někde přerušil vedení a nejde elektrický 
proud. Vrátka zamčená, pes za plotem a zvo-
nek zůstal němý. „Tak to je tedy smůla, přes 
plastová okna nás nikdo neuslyší, zvonek ne-
zvoní a už i na vesnicích začíná převládat dříve 
nevídaný zvyk, že si lidé zamykají už i venkovní 
vrata nebo branky,“ řekla jsem dětem. Ale na-
jednou se pohnula záclona, vyšla paní a kromě 
počinku do kasičky přinesla dětem i nějaké 
dobroty. Tak snad je smůla protržena. Šli jsme 
vesnicí dál. Čekalo nás ale ještě několik dal-
ších domů, kde jsme bouchali, volali a zpívali 
marně. Ve vsi je možná čtvrtina domů, kam 
jezdí chalupáři hlavně v létě. Tyto jsme pouze 
míjeli. Vesnice je rozlehlá, děti skotačily a svůj 
úkol plnily dobře. Když nám v domě otevře-
li, vždycky měli velikou radost a příspěvky 
do kasičky přibývaly. Většinou to byly papíro-
vé bankovky nebo větší kovové mince. 
zkušenost z města je trošku odlišná, lidé vět-
šinou po kapsách hledají drobné mince… ale 
není to samozřejmě pravidlem. Děti cestou ml-
saly, protože občas dostaly výslužku od cesty, 
někde dokonce i buchty a pečené cukroví. Ale 
vichr byl neúprosný, Aničce korunka nevydr-
žela, tak jsme její torzo schovali do tašky. 

Zvládli jsme to

Koledníčkům pomalu docházely síly, putovali 
jsme už skoro tři hodiny. Byli jsme na zádech 
zpocení a tváře ošlehané od větru. Pak jsme 
zjistili, že elektřina už jde, takže na zpáteční 
cestě jsme zašli i tam, kde jsme se nedozvoni-
li. Ale byl to krásný pocit, že jsme to zvládli! 
Někde na nás čekali, prý se už nemohli do-
čkat a vykukovali z oken, aby nás nepropásli! 
Někde jsme s radostí museli jít od branky až 
k domu napsat posvěcenou křídou požehná-
ní. Dokonce jedna paní za námi přiběhla, že 
byla u sousedky a že nese příspěvek do kasič-
ky. Měla starost, jestli jsme jí na vrata napsali 
K+M+B+ 2015, když nebyla doma. Napsali, 
a rádi. Tak kéž nás všechny po celý rok pro-
vází Boží požehnání a vybrané prostředky po-
mohou potřebným lidem a projektům charity 
u nás i v zahraničí. Alena Růžičková, 

ředitelka Farní charity Milevsko

Koledníci ze Slabčic, z Vlksic a z Přeborova... Ti a mnozí další dávají svůj čas a energii koledování, aby získané prostředky posloužily částečně v Milev-
sku, ale i v zahraničí nebo např. při živelných pohromách.
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Vodní kapky jsou společným humanitárním 
projektem společnosti ENERGIE AG BOHE-
MIA a Diecézní charity České Budějovice. 
Již šestým rokem se snaží pomáhat obyvate-
lům oblasti Kilwa-Kasenga v africkém Kon-
gu k přístupu k pitné vodě. Třetím rokem jsou 
Vodní kapky doma také v České republice, kde 
se zaměřují na pomoc především handicapo-
vaným spoluobčanům. 
ENERGiE AG BoHEMiA s.r.o., do níž v Čes-
ké republice patří např. společnost ČEVAK, se 
na projekt Vodní kapky zavázala přispět jed-
ním haléřem ze svého zisku za každý prodaný 
m3 vody. za letošní rok činí tato částka celkem 
377.179 korun, z toho bude 120 tisíci podpo-
řena obnova studní a oprava čerpadel v Kon-
gu a dalších 257 tisíc korun bylo již použito 
na podporu a pomoc v Česku. 
Šek na 120 tisíc korun, které přispějí k lep-
šímu přístupu obyvatel Konga k pitné vodě, 
si u příležitosti svátku Tří králů převzala ře-
ditelka Diecézní charity České Budějovice 
Michaela Čermáková. Právě Tři králové jsou 
v České republice symbolem dárcovství a ne-
zištné pomoci.
záštitu nad projektem převzala náměstkyně 
hejtmana Jihočeského kraje ivana Stráská. 
„Jsem ráda, že mohu každoročně podpořit 
myšlenku Vodních kapek, které pomáhají tam, 
kde je to skutečně zapotřebí,“ řekla ivana 
Stráská. 

Vodní kapky podporují stavbu studní v Kongu 
a další sociální projekty

V jižních Čechách byl prostřednictvím Vod-
ních kapek podpořen provoz českobudějovic-
kého centra Arpida, které pomáhá rodinám 
pečujícím o děti s tělesným a kombinovaným 
postižením, a také občanské sdružení Bo-
růvka, Borovany, jehož hlavní činností jsou 
týdenní odlehčovací pobyty pro těžce tělesně 

postižené děti. S oběma organizacemi dlou-
hodobě spolupracuje společnost ČEVAK a.s. 
Další částky podpory směřovaly i do ostat-
ních oblastí České republiky, kde jednotlivé 
společnosti patřící do skupiny ENERGiE AG 
provozně působí. 

Ivan Kafka (zkrátila vm) 

Charita Malenice uspořádala 3.12. Mikulášské posezení. odvážní senioři se sešli na malenické faře, 
aby zpytovali svědomí při setkání s čertem, Mikulášem a andělem. Pravda, museli si na jejich pří-
chod trochu počkat, ale při malém občerstvení a v družném rozhovoru čas rychle uběhl a návštěv-
níci se dostavili. Každý z hostů dostal přání a vánoční dekoraci, které vyrobili maleničtí Šikulové. 
Všichni slibovali, že budou vzorně užívat léky podle předpisu a rozhovor s Mikulášem pobavil 
všechny. Doufáme, že setkání budou pokračovat i v příštím roce, protože není nad to se chvíli po-
sadit, popovídat a zasmát se, aby běžné starosti posečkaly trochu stranou.  Jaroslava Houzimová

který pořádala Diecézní charita České Budějo-
vice, dárky a květiny jí předala ředitelka farní 
charity Milevsko Alena Růžičková a tlumočila 
jí i poděkování od Michaely Čermákové, ředi-
telky Diecézní charity České Budějovice. Paní 
Šikové blahopřejeme!  Alena Růžičková 

Pokračování z 6. strany.

ŠKoLSKé SESTRy 
DE NoTRE DAME 

V HoRAžďoViCÍCH
srdečně zvou na

„Masopustní víkendovku“, 

která se bude konat v Horažďovicích 
7.-8. února 2015.

Vezměte si sebou: bačkory, spacák, pyža-
mo, hygienické potřeby, osobní léky, boty 
do tělocvičny, oblečení na doma i v neděli 
do kostela.

za finanční příspěvek budeme vděčné, po-
travinové dary prosíme domluvit předem.

Přihlášky na janadend@seznam.cz
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Oslava „Staročeských Vánoc“ pro děti cizinců, kterou pořádala Poradna pro cizince a migranty 
při Diecézní charitě České Budějovice, proběhla 16. 12. 2014. Ve společenském sále českobudě-
jovického ORLA se večera zúčastnilo 20 dětí a dospělých z různých zemí – Ukrajina, Rusko, Viet-
nam. Děti tvořily společně s rodiči vánoční ozdoby, zdobily perníčky, kreslily vánoční přáníčka, 
vyráběly svícny a pomáhaly s vystrojením stromečku. Na závěr večera jsme společně zazpívali 
několik českých koled u rozsvíceného vánočního stromku a děti i dospělí dostali drobné dárečky 
od Ježíška. Tato akce všechny zúčastněné snad vhodně naladila na nadcházející svátky, ať už je 
slaví v duchu českých či jiných tradic.  Jana Dvořáková 

V předvečer svátku sv. Mikuláše se děti přišly podívat do kostela sv. Bartoloměje v Milevsku, kde 
se mělo uskutečnit tajemné setkání se svatým Mikulášem. 
Čekání vyplnil milevský děkan P. František Míček, který dětem vyprávěl o životě sv. Mikuláše. 
Děti dostaly na papíru symboly, které charakterizují sv. Mikuláše; ty si mohou vybarvit nebo 
vystřihnout. Pak, po společném volání, sv. Mikuláš přišel i s krásným andělem. Vyzval děti, aby 
postupně přistupovaly, za básničku nebo modlitbičku dostaly dárek. Některé děti pro Mikuláše 
nakreslily obrázek. Všechny děti byly odměněny a sv. Mikuláš s andělem odešli za dalšími dětmi, 
ale slíbili, že se zase za rok vrátí. 
Balíčky pro děti připravila Farní charita Milevsko, setkání se sv. Mikulášem proběhlo za laskavé 
podpory P. Františka. Akce se zúčastnily i děti, které navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež sv. Františka z Assisi v doprovodu sociálních pracovnic. Alena Růžičková

UniVerZiTA KArLoVA 
V PrAZe

KAToLicKÁ 
TeoLoGicKÁ FAKULTA

Katolická teologická fakulta Univer-
zity Karlovy v Praze vyhlašuje při-
jímací řízení ke studiu od akade-
mického roku 2015/2016

Zájemci o studium na Katolické te-
ologické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, kteří chtějí začít studium 
v akademickém roce 2015/2016, 
mohou podat přihlášku do 28. 2. 
2015. 

nabízené studijní obory:
* Katolická teologie (magisterské stu-
dium, prezenční, 5 let)
* Teologické nauky (bakalářské studi-
um, kombinované, 4 roky)
* Teologické nauky (navazující magis-
terské studium, kombinované, 2 roky)
* Aplikovaná etika (navazující magis-
terské studium, kombinované, 2 roky)
* Dějiny křesťanského umění (baka-
lářské studium, prezenční, 3 roky)
* Dějiny křesťanského umění (nava-
zující magisterské studium, prezenční, 
2 roky)
* Dějiny evropské kultury (bakalářské 
studium, prezenční, 3 roky)
* Dějiny evropské kultury (navazující 
magisterské studium, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího říze-
ní a ostatní informace o studiu na KTF 
UK jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz. 

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan

V Praze 6. ledna 2015

cZ-160 00 Praha 6, Thákurova 3
 tel: (+420) 220 181 426; 
fax: (+420) 220 181 215; 

e-mail: dekan@ktf.cuni.cz

KLáŠTER MiLEVSKo
LATiNSKá ŠKoLA
Srdečně zveme na přednášku 
Ing. Julia Kahance, CSI, 

v úterý 27. ledna 2015 od 18 hod. 

Proč je křesťanství 
nejpronásledovanější náboženství? 

zdroje, způsoby a místa pronásledování; 
mlčení médií i politiků; 

co je CSi - kde a jak pomáhá.
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Již před měsícem se sjel výkvět jihočeských 
katechetů do Prahy na adventní duchovní ob-
novu. od pátku 12. 12. do neděle 14. 12. jsme 
bydleli v Loretě v klášteře kapucínů. Já jsem 
tam byla poprvé, ale některé zkušené kate-
chetky vzpomínaly na adventní obnovu tamtéž 
před několika lety. 
Duchovně nás obnovoval P. Jožka Gumenický. 
V pátek večer v kapli při rozjímání si každý 
sám pro sebe udělal jakýsi duchovní testament 
– vždyť advent je také přípravou na Ježíšův 
druhý příchod. V sobotu jsme pak přemýšleli 
nad modlitbou Abraháma a Jákoba (Jákobův 
zápas s Bohem). Líbila se mi myšlenka, že 
Abrahám nechce Boží přízeň jen pro sebe, ale 
prosí za ty, kdo mají být potrestáni. Bůh mu 
odpovídá tak, co je jeho podstatou – zlo chce 
přeměnit v dobro. 
V sobotu odpoledne jsme se společně pro-
cházeli adventní Prahou, to bylo moc hezké. 
A hlavně tlačenice mezi lidmi na Staroměst-
ském náměstí a nejistota, jestli se všichni 
ve stanovený čas sejdeme u vánočního stromu!  
Předtím jsme se ale zastavili u Pražského Je-
zulátka, prošli se po Karlově mostě a podívali 
se i jinam. Poté, co se u Staroměstského orloje 
podařilo, že nikdo neodešel s jinou skupinou, 
jsme se podívali do Kafkova centra, kde bylo 
přípravné místo pro Pouť důvěry pořádanou 
komunitou Taizé v Praze. Po večeři jsme si 
promítli zajímavý film „ostrov“ o odpuštění, 
pokání a o tom, co znamená být malý před Bo-
hem i lidmi. 
V neděli jsme se zúčastnili mše sv. v katedrále 
sv. Víta a po té jsme měli díky katechetce ivetě 
domluvenou prohlídku zvonice při sezvánění 
na hlavní mši sv., která byl v deset hodin. To 

Adventní duchovní obnova katechetů

byla nádhera! Pozorovat souhru zvoníků, hlasy 
zvonů, radost všech přítomných! A pak jsme 
se šli také podívat na zvon zikmund, který se 
rozezvání jen o velkých slavnostech a svátcích, 
např. při vánočních a velikonočních mších, 
na Nový rok a na Hromnice. zikmunda musí 
rozzvučet čtyři zvoníci. My jsme jen s úctou 
na něj hleděli a ve fotogalerii na stránkách Di-
ecézního katechetického střediska můžete najít 
fotku, kde jsme u něho vyfocení. 
Před obědem a odjezdem jsme si prohlédli 
kapucínský betlém. Pavel, manžel jedné kate-

chetky, který byl přítomný, byl před lety u toho, 
když se betlém nastálo instaloval do klášterní-
ho kostela. Jeho vzpomínky a výklad mladého 
slovenského bratra kapucína byly velice zají-
mavé. Moc děkuji všem těm, díky nimž a s ni-
miž jsem tak požehnaný víkend mohla zažít.
Po obědě už byl příhodný čas na návrat domů 
a trpělivé čekání, až budeme zpívat „… nám, 
nám narodil se.“ A tak se mi ani nechce věřit, 
že už je po vánoční době. Přeji vám, ať vánoční 
radost vytrvá a plynule přejde v radost veliko-
noční.  Iva Hojková

„KAM PATřÍM“ (projekt 2014/15)
i letos se žáci zŠ v Kamenici nad Lipou zapo-
jili do projektu, který pořádá Diecézní kateche-
tické středisko při Biskupství českobudějovic-
kém. Projekt má název „Kam patřím“ a volně 
navazuje na sérii pracovních listů, ve kterých 
loni žáci odpovídali na různé otázky týkající 
se historie, přírody, sportu... z nejbližšího oko-
lí Kamenice n. L. a oblasti českobudějovické 
diecéze.
Loňského projektu se účastnilo 43 dětí, z toho 
i 11 žáků devátých tříd, kteří odešli na střední 
školy. Letos se do projektu přihlásilo 68 dětí 
z 1.-9. tříd. Proto děti v projektu doprovází 
i více pomocníků z řad dospělých – zdeňka 
Jůnová, Marie Pavlíčková, Barbora Sýkoro-
vá, ilona Tetivová, Jiří Jůna, pan farář Vác-
lav Šika a katechetka Hana Pechová. otázky 
pro děti pečlivě připravuje paní Eva Hejdová 
z Jindřichova Hradce, spolupracovnice DKS. 
Po správném zodpovězení otázek účastní-

Pokračování na 11. straně.

Další fotografie najdete na 2. straně obálky.
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DIeCéznÍ kaTeCheTICké sTřeDIsko
Pokračování z 10. strany.

ci získali i geocachingové souřadnice ukryté 
„keše“ – schránky s pokladem. Souřadnice za-
dané do GPS navigace nás v listopadu přivedly 
na farní zahradu, kde skoro sedm desítek dětí 
hledalo malou schránku ukrývající kromě slad-
ké odměny také jedno slovo – KNiHA, které 
budeme potřebovat a ke kterému za měsíc do-
hledáme slovo další. 
Listopadový úkol by byl splněn, ale my jsme 
si program ještě o něco více obohatili – na faře 
bylo pro děti nachystáno další pokračování. 
Všichni jsme se sešli kolem jednoho jediného 
stolu (pingpongového). Pan farář nám vyprávěl 
legendu o sv. Mikuláši a vysvětlil, proč máme 
ve znaku diecéze 3 zlatá jablka. Katechetka 
vyprávěla o zvyku zdobení adventního věnce, 
o významu slova advent, protože jsme se sešli 
právě před začátkem adventu. Všichni jsme si 

na závěr vlastnoručně vyrobili a nazdobili svůj 
adventní věnec. V mnoha rodinách si tak mohli 
připomenout tímto symbolem dobu, která za-
čala 1. adventní nedělí.
Další pokračování projektu se uskutečnilo 17. 
prosince, kdy jsme se sešli v kostele. Nejprve 
nás přivítal pan farář u rozsvíceného advent-
ního věnce, na němž hořely již 3 svíčky. zde 
jsme také objevili další schránku s novým slo-
vem – BiBLE. Schránka ukrývala opět překva-
pení v podobě vánočního příběhu a drobných 
sladkostí. Protože jsme se setkali v 3. advent-
ním týdnu, v čase předvánočním, kdy myslíme 
na druhé, každý účastník si mohl vylosovat 
jedno přáníčko, kterým může udělat radost 
někomu ze svých blízkých. Nakonec jsme se 
přesunuli na kůr, kde paní učitelka Pavlíčková 
rozezněla varhany a my se mohli zapojit a spo-

ČeSKé BUDěJoVice
kostel Panny Marie růžencové

pátek 23. ledna 2015 
v 16 hod.

Mše SVATÁ Pro DěTi 

Tradiční tříkrálové žehnání v Církevní základní škole v Českých Budějovicích (6. ledna 2015)

lečně si zazpívat směs koled. Každý, kdo šel 
náhodou kolem, mohl se k nám připojit a za-
zpívat si s námi.
i když nás bylo mnoho, bylo nám spolu fajn. 
Díky všem za společně prožité hezké chvíle! 
A tak se můžeme těšit na další projektové se-
tkání v novém roce.  -hp-
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Pokračování na 13. straně. 

šťastně až do smrti
Tak tu máme další ročník Národního týdne man-
želství, další téma a další akce, pravidelný člá-
nek v únorovém čísle časopisu Setkání. Čtenáři 
už pravděpodobně vědí, o co se jedná. Pokud 
ne, najdou zájemci informace přímo na http://
www.tydenmanzelstvi.cz/clanky/690/informace-
k-ntm-2015.html Nejde o formální akci, protože 
manželství rozhodně formalita není, a o forma-
litu nám v DCR opravdu nikdy nešlo. Nejde ani 
o další množství slov, ale o činy. A tak jen to 
nejnutnější a na konci „výzva k hrdinským či-
nům“, jichž je manželství zajisté hodno. 
Národní týden manželství bude letos probíhat 
od 9. do 16. února. Každý rok nese jiné motto 
a mottem jeho letošního 9. ročníku je: Šťast-
ně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít 
vztah, který vydrží… za DCR přiznáváme, že 

bychom nejraději ten otazník škrtli. Toho po-
chybování kolem nás je i tak dost. Berme ale 
otazník jako výzvu pro ty, kteří opravdu pochy-
bují, kteří manželství vzdávají nebo nemají od-
vahu do něj vstoupit. Proč se tak děje? Protože 
žijeme ve světě, který nám o manželství tvrdí 

několik zásadních věcí: pro úspěšné manželství 
je nejdůležitější hluboká zamilovanost, na kaž-
dého někde čeká ta pravá spřízněná duše, a váš 
protějšek je tu od toho, aby vás naplňoval štěs-
tím a pomáhal vám rozvíjet váš osobní potenci-
ál (tolik základní mýty o manželství, které jsou 
v očích psychologů manželství velice škodlivé). 
Pokud pak tento pohádkový příběh přestane 
fungovat, nastupuje scénář o něco pragmatičtěj-
ší – rozvod, kterým se manželské problémy dají 
vždy vyřešit. Panuje názor, že nežijeme přece 
ve středověku, aby manželství muselo být „na-
vždy“. A vůbec, kdo v dnešní době potřebuje 
k lásce „kus papíru“? A tak žijeme ve světě, 
který má o manželství značně pokřivenou před-

Světlu pootevřeno...
Každoroční akce Světlo se šíří světem proběh-
la i letos druhou prosincovou neděli odpoledne 
v Českých Budějovicích v krásném prostředí 
gotického chrámu Obětování Panny Marie. 
P. Josef Prokeš sloužil mši nejen za zemřelé 
děti, ale i jejich rodiny a přátele. Přišlo ko-
lem 70 účastníků, věřící i nevěřící, bolest nás 
spojila. To bylo vyjádřeno i kruhem účastníků 
na rajském dvoře kláštera při modlitbě otče-
náše a závěrečném požehnání. Kdo chtěl ještě 
zůstat, mohl se po bohoslužbě posadit ke kávě 
nebo čaji a drobnému pohoštění. Přes všechen 
smutek bylo poznat útěchu právě skončené bo-
hoslužby a u jednotlivých stolečků opravdu pa-
novala otevřená atmosféra, došlo k přínosným 
rozhovorům, z nichž plynuly mnohé impulzy 
pro další aktivity. Účastníci se domů rozcházeli 
se snítkou břečťanu i upomínkovým listem s po-
vzbuzením básně Chalese Péguyho (na http://
www.dcr.bcb.cz/clanky/Svetlu-pootevreno.
html). Velký dík tak patří všem, kteří s organi-
zací akce pomohli, i těm, kteří se jí účastnili. 
Pro osiřelé rodiče a další členy rodiny nebývá 
jednoduché na setkání přijít, často jim chy-
bí síla do života. Jsme proto vděčni za každý 
ohlas, který přichází - pro povzbuzení a dodá-
ní síly těm, kteří nemohou, a pro nás organi-
zátory, abychom mohli příští ročník připravit 
co nejlépe. V dalším textu najdete dva takové 
ohlasy. -ap-

... Chci vám z celého srdce poděkovat za úžasný 
zážitek 3. adventní neděle. Vzpomínková boho-
služba za naše děti byla pro mne a mé blízké mi-
mořádná. Hlavně citlivě volená slova P. Prokeše 
byla pohlazením mé duše plné smutku a bolesti. 
Dovoluji si říci, že mi dokázala po 9 měsících 
pootevřít oči, pochopit a hlavně... přijmout. 
Sluneční  paprsky procházející okny kostela 
k fotkám našich dětí mne v mé víře jen utvrdi-
ly. Děkuji za skvělou organizaci této důstojné 
a emotivně náročné akce.  S úctou JM

Jsem velmi vděčný, že akce Světlo se šíří světem 
může být také v Českých Budějovicích. Jako 
kněz jsem nemohl ztratit své dítě, ale protože 
jsem několikrát doprovázel rodiče při prožívání 

této bolesti, osobně mi přišlo toto setkání vel-
mi vhod. oceňoval jsem nenásilnost a tichost, 
zároveň také společenství, které pomáhá ztrátu 
nést. P. Josef Prokeš
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DCr
Pokračování z 12. strany.

Dcr připravuje… 
„Aby rostla láska v naší rodině“ - před-
náška pro rodiny ve středu 4. 2. 2015 
v sále knihovny v Jindřichově Hradci 
spolu s ČKA Jindřichův Hradec. 
Co důležitějšího je pro společnost než zdravá 
rodina se zdravými vztahy? Není to vždy jed-
noduché, proto DCR přichází se speciálním 
programem podle etiky PhDr. Jiřiny Preko-
pové „Škola lásky v rodině“. Po přednášce 
nabízíme diskuzi i individuální rozhovory.
!Pozor – oproti prosincovému oznámení 
v Setkání došlo ke změně termínu z tech-
nických důvodů! Podrobnější informace 
na http://www.dcr.bcb.cz

Divadelní představení „Labyrint svě-
ta“ Divadla Víti Marčíka v neděli 15. 2. 
v 19.30 v Malém sále Metropolu v Čes-
kých Budějovicích. 
Akce se koná v rámci Národního týdne 
manželství, jehož motto letos zní „Šťastně 
až do smrti“. zveme především manželské 
páry (ale i ostatní) k příjemnému kulturnímu 
zážitku. Je to „jen“ maličkost, udělat si čas 
na sebe a společnou pěknou chvíli a právě 
v oněch maličkostech tkví umění dobrého 
manželství a života. A navíc poučit se podle 
klasika v novém hávu, jak projít „labyrintem 
světa“ bez větší úhony, nemusí být vůbec 
marné proto, abychom byli spolu šťastně až 
do smrti. Prodej vstupenek od 19.00 v šatně 
Malého sálu.

stavu a vytrvat v pohledu jiném při obtížích 
všedního dne je hrdinský čin (tentokrát už bez 
uvozovek).
Manželství není pohádka, je to fascinující, ta-
jemný a často nepochopený vztah. Manželství 
je nádherné, ale těžké (nakonec, co nic nestojí, 
za nic nestojí). Někdy člověku připadá vztah 
muže a ženy v manželství jako nerozluštitelná 
hádanka, jako bludiště - labyrint, ve kterém se 
ztratil. A přece mezi lidmi neexistuje úžasnější 
a důležitější pouto. 
Také proto vás v letošním Národním týdnu 
manželství zveme na divadelní představení Di-
vadla Víti Marčíka. Jeho tématem je Komen-
ského klasika v aktualizovaném marčíkovském 
hávu – Labyrint světa. Aktuálně si ve 21. století 
bloudíme světem, hrozí nám ztráta orientace 
v něm, může hrozit i ztráta orientace v samot-
ném vztahu s partnerem/partnerkou. 
Co dělat? udělat i jen něco málo pro nás dva, 
sebe navzájem. Např. přijít do Metropolu v Čes-
kých Budějovicích na Malou scénu a vidět a za-
žít, jak se dá projít „labyrintem světa“ bez větší 
úhony. Vyplatí se trávit spolu čas, mluvit o vi-
děném, slyšeném i doma prožívaném, abychom 
byli spolu šťastně až do smrti. Nemusí to být 
jen pohádka, ale kus poctivého života, z kterého 
nasávají pro svou budoucnost naše děti a který 
občerstvuje všechny kolem nás. -dcr-

národní eucharistický kongres 
v České republice

Pro prohloubení eucharistické úcty v celé zemi schválila ČBK konání Národního 
eucharistického kongresu (NEK) České republiky v roce 2015.
Uskuteční se na úrovni farností a diecézí a následně ve dnech 15. až 17. října 
2015 na národní úrovni v Brně.
Hlavním dnem kongresu pro širokou veřejnost bude sobota 17. října. Kongresu 
bude předcházet šestiměsíční duchovní příprava v jednotlivých farnostech a die-
cézích, která bude dovršena na Slavnost Těla a Krve Páně. 

o neK 2015 jednala Česká biskupská kon-
ference. otcové biskupové vzali na vědomí 
základní body přípravy a programu neK, 
které představil vedoucí Přípravné skupiny 
neK P. Pavel Dokládal. Biskup delegát pro 
eucharistické kongresy Mons. Jan Vokál 
předložil motto a logo neK 2015 a představil 
webové stránky www.nek2015.cz. 

Českobudějovickou diecézi zastupují v pří-
pravné komisi dva kněží: P. ThDr. Vlastimil 
Kročil, Ph.D., okrskový vikář Tábor a ad-
ministrátor farnosti Veselí nad Lužnicí (tel.: 
731 402 877, e-mail: vlastimil.krocil@gmail.
com) a P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jor-
dánek, OPraem., administrátor v chyškách 
a nadějkově (tel.: 732 355 393, e-mail: mzdi-
kj@centrum.cz).

Modlitba za nek 2015
Bože, náš nebeský otče,

děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev.

Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat.

Požehnej, ať náš národní eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti,

aby společenství církve neslo světu radostnou zvěst.

na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna,

který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. 
Amen.

Otče náš.

Zdrávas Maria.

symbolika loga národního eucharis-
tického kongresu
Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůraz-
ňuje prorok Jeremiáš v 31. kapitole počína-
je veršem 31. naplňuje se v novozákonním 
vztahu smlouvy mezi Kristem – ženichem 
a církví – nevěstou.

Hlavním motivem loga jsou ruce, které sym-
bolizují smlouvu, spojení a jednotu. ruka je 
také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. 
ruce v logu mají zároveň připomínat ruce 
kněze, který je při eucharistické modlitbě 
vztahuje nad chléb a víno. 

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech 
kapkách, které dohromady tvoří kříž. žluto-
oranžová barva představuje barvu dozrálých 
klasů, zelená barvu vína. Červená připomí-
ná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící 
pod křížem. Červená a modrá jsou zároveň 
barvami národními. Všechny čtyři kapky spo-
juje eucharistie – střed našeho života.

hlavní národní dny nek 2015 v brně
národní konference o eucharistii bude pro-
bíhat v Brně na Biskupském gymnáziu 
ve dnech 15.-17. října 2015. Padlo rozhod-
nutí, že každá diecéze může vyslat na tuto 
konferenci dvacet účastníků. 

hlavním dnem nek 2015 bude sobota 17. 
října 2015. V brně na zelném trhu bude 
v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s násled-
ným eucharistickým průvodem a s velmi 
bohatou nabídkou doprovodných progra-
mů v centru brna. 

V jednotlivých farnostech začínají pastorač-
ní aktivity již v lednu a příprava potrvá šest 
měsíců.

Více informací o kongresu najdete 
na webových stránkách www.nek2015.
cz. nebo http://nek2015.bcb.cz
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DIeCéznÍ CenTrUM MláDeže

Pouť důvěry 
v Praze

Na přelomu roku se v Praze uskutečnilo Ev-
ropské setkání mládeže pořádané komunitou 
Taizé. Setkání se účastnilo kolem 30 tisíc 
mladých z různých koutů Evropy. Zázemí jim 
poskytly farnosti v Praze a okolí, mnozí byli 
ubytováni v rodinách, další prožívali setkání 
ve školách. 
Ráno se scházeli v hostitelských farnostech 
k společné modlitbě, po které následovala 
diskuze a vzájemné sdílení v mezinárod-
ních skupinkách. Polední modlitby se konaly 
v různých chrámech v centru Prahy. Odpo-
ledne si mohli účastníci vybrat z nabídky 
tematických workshopů, mnozí vyráželi ob-
divovat památky a krásy Prahy. Vrcholem 
bývaly večerní modlitby, které probíhaly 
najednou v několika halách výstaviště a také 
v katedrále. Texty z Písma prokládané zpěvy 
z Taizé, ticho, zamyšlení, přímluvy – byla to 
úžasná atmosféra modlitby a jednoty. 
Samotný silvestrovský večer strávili mladí 
v místních společenstvích, nejprve společnou 
modlitbou za mír a pak Festivalem národů, 
kdy si zástupci každého národa připravili 
pro ně typické vystoupení. Na následujících 
řádcích si můžete přečíst, jak toto setkání 
prožívali mladí z naší diecéze.

Setkání Taizé v Praze bylo pro mne nesmírně 
silným zážitkem, velkou duchovní zkušeností. 
Hranice mezi lidmi, ať už národní nebo církev-
ní, se jakoby rozplývaly, aniž bychom přichá-
zeli o svou identitu - naopak. Byl to úžasný 
zážitek pospolitosti a velké rodiny křesťanů, 
kteří máme přece většinu společného. Spiritu-
alita Taizé je mi blízká, mám ráda modlitby 
i písně. Komunikace v angličtině byla náročná, 
ale přesto jsme si rozuměli, byli jsme „na stej-
né vlně“, a pak - i lámaná angličtina dokáže 
vyjádřit velkou hloubku. Vše se neslo v duchu 
respektu ke druhým i v jejich odlišnosti.

Josefka Absolonová

Pokračování na 15. straně. 

Pokračování na 15. straně.

uběhl nám rok a znovu jsme se sešli na Ktiši, 
abychom společně prožili sportovně, relaxačně 
i duchovně Silvestr a Nový rok. 
V neděli 28. prosince 2014 odpoledne se začali 
sjíždět první mladí a další dny náš počet narůs-
tal – až do silvestrovského večera, kdy nás bylo 
přes třicet. V pondělí zavítali na faru dva vzácní 
hosté: P. Slávek Brožka a P. Jozef Gumenický. 
otec Slávek nás přijel vzdělat a seznámit s te-
matikou včel, a aby nás odreagoval, tak jsme 
vyráběli svíčky z vonných mezistěn. Pak násle-
dovala mše sv. a po skončení byla přednáška 
o zázraku včel. Večer byl ukončený společnou 
modlitbou. 
Každé ráno nás provázel hlasitý budíček. Aby-
chom den začali vždy s čistým štítem, v 8 hod. 
ráno byla mše sv., kterou sloužil P. Roman Dvo-

Silvestr na Ktiši

řák. Společný program, který byl koordinován 
týmáky Standou, Evčou a Jančou, byl stále 
nabitý. Hráli jsme florbal v místním kulturním 
domě, jiný večer jsme měli turnaj ve fotbálku, 
kdy jsme vytvořili sedm skupin a padalo nespo-
čet gólů. Aby Silvestr nebyl jen o sportu a zá-
bavě, zapojili jsme i svaly a pomáhali skládat 
dříví. Snad bych řekla, že tato činnost byla tak 
atraktivní, že se dělala skoro každý den.
Silvestr se pomalu blížil, ale jak srozumitelně 
naplnit tento čas? Vymyslet scénky, jak diva-
delní, muzikální, herní, tak reklamní. Aby nám 
to lépe myslelo, tak jsme se rozdělili do čtyř 
skupin, a jak se říká, víc hlav, víc ví a také tomu 
tak bylo. 
Silvestr je tady. Čas na dodělání scének, shá-
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DIeCéznÍ CenTrUM MláDeže

Pokračování ze 14. strany.

Nezapomenutelným je pro mě kromě modliteb 
v přeplněných halách a cestování přeplněnou 
MHD, kde se navzájem prolínal zpěv Španělů 
s marnými pokusy francouzů vyslovit název 
zastávky „ořechovka“, také festival národů 
a zjištění, že i ty ukrajinské koledy mají kouz-
lo a u německých jazykolamů jde vážně o ja-
zyk. Katka Mrvíková

Ráno jsme se na modlitbu scházeli v hosti-
telských farnostech. Po modlitbě následovala 
diskuze nad texty Písma sv. Bylo velmi pří-
nosné, že jsme diskutovali o všem otevřeně 
a pod vedením animátora. Animátorské vedení 
je pro každou skupinku velice důležité. Bylo 
cítit, že svatý Duch Ježíšův promlouval jak ze 
srdcí, tak do srdcí.
Velice podnětné bylo také to, že jsme se setká-
vali nejen jako lidé různých zemí, jazyků, kul-
tur a tradic, ale také jako lidé různě smýšlející 
a různého vyznání. Tato různost vyznání, pra-
menící z jednoty, kterou je Ježíš, přímo jakoby 
sama napomáhala k růstu k němu. Nebyl jsem 
sám, kdo vnímal, že odlišnosti na poli víry nás 
spíše spojují než rozdělují – pokud se tedy 
v rozhovoru soustředíme na Ježíše.

Miroslav Urban

Na setkání jsem přijela jako dobrovolník už 
27. prosince. Dostala jsem s kamarádkou 
za úkol pracovat v tiskovém centru. Vůbec 
jsme netušily, do čeho jdeme, ale nakonec to 
bylo zajímavé, i když někdy náročné. V tisko-
vém centru jsme jednali s novináři, posílali je 
na správná místa, občas něco překládali… 
Líbilo se mi, že když ti všichni novináři-profe-
sionálové jednali s námi – amatéry, nikdy nám 
nedali najevo, že něco děláme zmateně nebo 
nevíme. 
Když teď na setkání vzpomínám, vybavuje se 
mi hlavně kontrast mezi mou „upovídanou“ 
a hektickou prací a večerním ztišením při 
modlitbě. 
K modlitbě mám ještě jednu vzpomínku – 
na slepou paní, která se úplně sama vypravi-
la do katedrály na poslední večerní modlitbu. 
Spoléhala na to, že na zastávce potká někoho, 
kdo jí s cestou pomůže. Ta její důvěra mi při-
jde úžasná! Katka Machulová

Pouť důvěry v Praze

Pokračování ze 14. strany.

nění kostýmů, vyrábění rekvizit. Večerem 
nás provázeli sympatičtí moderátoři Klárka 
a Radim. Skupinka, která vymýšlela reklamy, 
skvěle reagovala na aktuální dění, které se ode-
hrávalo na Ktiši. Jedna z reklam se týkala včel, 
o kterých jsme měli přednášku, a mnoho dal-
ších zábavných reklam provázelo večer. 
Divadelní skupinka si připravila scénku o Pra-
otci Ktiše, jak se seznamoval s místními lidmi, 
kteří mu radili, kam se může obrátit, když po-
třebuje pomoc s dřívím, a jak získat své týmáky. 
Další skupina si připravila hru double v živém 
podání. Poslední skupina (muzikální) spojila 
jak muziku, tak divadlo dohromady, příběhem 
Pata a Mata, jak se dívali na televizi. Po večer-
ním programu jsme vyrazili na vrchol Ktišky, 
kde jsme měli České Budějovice jako na dlani 
a mohli vidět barevnou krásu ohňostrojů. 
Na Nový rok jsme se všichni vypravili na pouť 
do chrobolského kostela Narození Panny Ma-
rie, kde jsme mohli společně s místními farníky 
z okolních vesnic oslavit tento svátek a vstup 
do nového roku. Po návratu z pouti jsme nemu-
seli nikam spěchat, protože většina z nás zůstá-
vala do dalšího dne na faře. V pátek jsme uděla-
li reflexi za vydařeným Silvestrem. A po obědě 
jsme se začali rozjíždět do svých domovů, ale 
před tím bylo ještě dlouhé loučení, objetí a po-
křiky, které naznačovaly, že nám všem společně 
bylo dobře a že jsme tyto dny naplnili dobrem, 
zdravým a mladým elánem.

Marie Marešová

Silvestr na Ktiši

Poděkování
na konci ledna odchází 

z Diecézního centra mládeže 
dlouholetý pracovník Jan Liška. 

chceme mu touto cestou poděkovat 
za vše, co za ty roky na centru vykonal, 

za veškerý čas věnovaný mladým 
lidem a za spolupráci.

Díky, honzo! 

A přejeme mnoho úspěchů a radosti
v další práci.

zVEME
* Mezi mužem a ženou (tematický 
víkend o vztazích): 23.-25. 1. 2015,
DCžM Ktiš
* Pololetní prázdniny: 29.1.-1.2. 2015,
DCžM Ktiš
* Večer mladých: 7.2. 2015, římov
* Christ-life: 6.-8.2. 2015, Kovářov

1. PÁTKY (do června 2015)
16:30 svátost smíření, růženee

17:00 mše sv. s promluvou dle témat 
 pro přípravu na Národní eucha-
 ristický kongres (NEK):
6. 2.  Eucharistie a společenství
6. 3. Eucharistie a solidarita
10. 4. Eucharistie a evangelizace 
 (Pozor!!! Vzhledem k tomu, že 
 3.4. je Velký pátek, je program 
 přesunutý na 2. pátek.)
1. 5. Eucharistie a Maria
5. 6. obnovení slavení eucharistie
Promluvy o eucharistii podle materiálů, které 
pro jednotlivé měsíce a témata připravují růz-
né české a moravské diecéze, pronesou kněží 
Kongregace misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné - OMI, kteří poutní místo Tábor-
Klokoty spravují.

17:45-18:45  Společná adorace

18:45-20:30  Tichá adorace před vystavenou 
 Nejsvětější svátostí
Současně bude jako každý jiný pátek v roce 
příležitost k svátosti smíření až do 20:30 (mimo 
to se zpovídá od pondělí do soboty od 16:30 
do 16:55, tj. před večerní mší sv.). 

Každý pátek v roce je rovněž od 17:40 
do 20:30 možnost adorace před vystavenou 
Nejsvětější svátostí. 

V ambitech poutního místa (u vchodu na hřbi-
tov) je stůl se samoobsluhou - možností vzít si 
jako dárek pro sebe nebo pro druhé v libovol-
ném množství (tedy i pro další šíření) výtisky 
časopisu Milujte se!, které v roce 2015 vychá-
zejí vždy s několika texty o Eucharistii. 
V lednovém čísle je rozhovor s biskupem Ji-
řím Paďourem o významu eucharistické ado-
race, jedno z dochovaných kázání sv. Jana 
Marie Vianneye o eucharistické úctě a brožur-
ka na vystřižení „Čtrthodinka před Nejsvětější 
svátostí“ od sv. Antonína Marii Clareta. 
V příštím, tj. květnovém čísle, najdete mj. 
velmi působivou povídku Roberta H. Benso-
na o síle adorace a modlitby před Nejsvětější 
svátostí.
Tato čísla a také dříve vydaná čísla časopisu 
Milujte se! si můžete pro další šíření objednat 
v libovolném množství na adreseredakce@
milujte.se

Další informace o poutním místě Klokoty, 
které se nachází na předměstí Tábora, a o bo-
hoslužbách (Po-So 17:00, Ne 10:00) najdete 
nawww.klokoty.cz.

Příprava na národní 
eucharistický kongres 2015 

na Klokotech

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
Staroklokotská 1, Klokoty

390 03 Tábor 3
Tel.: 381 232 584

E-mail: klokotyomi@volny.cz
Web: www.klokoty.cz
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PošToVnÍ sChránka

říká se jim nelegálové nebo také ilegálové. 
žijí v celé naší západní Evropě. Přišli kvůli 
válkám ve své zemi nebo za vidinou lepšího ži-
vota. Vychovávají děti, které jsou také ilegálo-
vé. Nejsou registrovaní státem, nemají pasy ani 
jiné doklady. Nenavštěvují kostely ani mešity. 
Nikdy legálně nepracovali. Pokud pracují, pak 
„na černo“ nebo jim známí domluví smluvní 
práci v podobě přivýdělku. Bydlí v přeplně-
ných panelákových bytech na okraji velko-
měst, nejčastěji v metropolích jako je Paříž 
nebo Londýn. Nebo také třeba ve frankfurtu 
nad Mohanem, jak vím ze zkušenosti. Sdružují 
se v ghettech...
Registrovaných muslimských obyvatel je 
ve francii půl milionů, neregistrovaných nej-
méně dvakrát tolik, uvádí střízlivé zdroje. Děti, 
které se narodí již v nové vlasti, nemají jiný 
domov, ale nemají ani budoucnost. Jejich ro-
diče také nemají jiný domov, protože veškeré 
finanční prostředky věnovali na cestu do Ev-
ropy. 
Budoucnost nemají jejich děti, protože čas-
tokrát nenavštěvují v zemi, kde se narodily, 
žádnou školu! Sem patří vykřičník, protože 
se pohybujeme v Evropě. Jejich rodiče žili 
ve strachu, že pokud se přihlásí na úřadě, 
budou vyhoštěni. oni by se ale neměli kam 
vrátit. žijí v demokratické zemi, takže pokud 
nespáchají trestný čin, nikdo si jich nevšimne. 
Nemusí - a často ani nemohou - pracovat. Ale 
mohou zde žít.
Společnost dosud nenašla žádnou odpovídající 
cestu, jak s těmito lidmi pracovat... V jednom 
zajímavém dokumentu o práci salesiánů (kato-
lické kongregace, která se specializuje na práci 
s problémovou mládeží všude ve světě) jsem 
slyšela výpověď mladé tmavé francouzky, kte-
rá vyprávěla, že teprve v salesiánské oratoři 
(centru) pocítila, co je to bezstarostnost, pocit 
bezpečí a také přijetí.
Kam tím směřuji? Směřuji k tomu, že pohled 
na teroristický útok ve francii na začátku ledna 
roku 2015 nemá být černobílý. Jednou totiž tito 
mladí potkají jiné členy své rasy, kteří jsou pro 
ně důvěryhodní, nabídnou jim peníze pro ro-
dinu, finanční zabezpečení a vzdělání (mějme 
na mysli výcvik v profesionálního zabijáka)a 
mladý ilegál řekne - proč ne? Nikdy jsem nic 
neznamenal, takhle budu slavný buď za života, 
nebo po něm. A že to skončí sebevraždou nebo 
vraždou? To v patnácti letech neřeší.
Já jako katolička se za tyto mladé vrahy mod-
lím. Jako obyvatelka Evropy se snažím o kom-
plexní pohled na situaci a stejně jako všichni 
hledat dobré řešení do budoucna, které ovšem 
není jednoduché a je to určitě běh na dlou-
hou trať. Musíme se však snažit hledat řešení, 
přestože žijeme v zemi, kde zatím s migranty 
problémy nejsou. Nestabilní situace na Blíz-
kém Východě nebo na ukrajině to může rychle 
změnit. A sílu lidskosti, kterou v sobě našel 

Teroristický útok ve francii ze sociálního aspektu
během druhé světové války např. sir Nicolas 
Winton při záchraně židovských dětí, ale také 
ti, kteří tyto děti přijali, bychom v sobě měli 
nacházet a probouzet i my ve dvacátém prvním 
století. Ať bude mít jakoukoliv podobu...
Principy solidarity a subsidiarity jsou základ-
ními principy katolické morálky. Rakouští bis-
kupové uvádějí, že jejich charita, která operuje 
v Libanonu, varuje, že ze Sýrie sem (do země 
cedrů) uprchlo se svými rodiči na tři sta tisíc 
dětí, přičemž zdejší školství dokáže začlenit 
do škol pouze třicet tisíc dětí. Takže vznikne 
generace, která také nedosáhne ani na základní 
vzdělání. A Libanon sám je na pokraji vyčer-
pání z těchto přistěhovalců...
Mým cílem bylo ukázat na jiný aspekt této tra-
gédie, aniž bych ji chtěla snižovat. Také bylo 
mým cílem poukázat, že příčinou není nábo-
ženství, jak je to již mnohdy špatně interpreto-
váno a jak také uvedl pro rádio Vatikán jeden 
z francouzských biskupů... Jiřina Panušková

Fotografie ze zahájení Tříkrálové sbírky v Milevsku v pátek 2. ledna 2015. Koledníkům požehnal 
a křídy posvětil milevský děkan František Míček. Pak se již koledníci rozešli do ulic a domácnos-
tí zvěstovat radostnou zvěst, že se nám narodil Spasitel.  -aru-

řÍMSKoKAToLiCKá fARNoST TRHoVé SViNy 
pořádá a srdečně zve na 

FARNÍ PLES
který se uskuteční v pátek 30. 1. 2015 od 20 hod. v Kulturním domě 

v Trhových Svinech.

Večerem provede P. Marcin želazny, 
připraveno je několik soutěží, bohatá tombola a půlnoční pohádka.

K poslechu a tanci hraje skupina S.A.M., vstupné 170,- Kč, v předprodeji 150,-Kč.

Předprodej a rezervace vstupenek: zlatnictví Arnošt Korčak každý všední den, 
tel. 777 863 274.

ČeSKÁ KřeSťAnSKÁ 
AKADeMie SUšice 

vás zve do Muzea šumavy Sušice 

ve středu 28. ledna 2015 v 19 hod.
na přednášku

„trochu jinak o smrti“ 
jediná jistota našeho života je, 

že zemřeme.
Proč?

a jak s tímto vědomím žít?

Srdečně zve přednášející  

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

Dobrovolné vstupné.

http://www.sumavanet.cz/ckas
ckasusice@centrum.cz
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Karel Řežábek - Reptání a duchovní 
koroze
Autor rozvíjí úvahy nad na-
ším běžným jazykem, protože 
způsob jak jej používáme dává 
směr celému zbytku našeho 
života. Slova nesoucí nega-
tivní, destruktivní moc, ať už 
je to stěžování si, pomluvy a drby nebo právě 
reptání, mají schopnost nám (i našemu oko-
lí) otrávit a znečistit přítomnost, ale dokážou 
zkazit i budoucnost. brož., 72 s., 109 Kč

Eduard Martin - Andělský kurz prv-
ní pomoci
učím se dívat na svět z přesa-
hu. Andělský kurz první po-
moci… Není to právě tohle? 
umět se podívat na svůj život 
ne jako na jeden kamínek mo-
zaiky, ale jako na součást ne-
smírné mozaiky. brož., 148 s., 139 Kč

Anselm Grün - Lék na únavu ze ži-
vota
V této knize chci postupně 
probrat různé druhy únavy, vě-
novat se tomuto jevu z nejrůz-
nějších stran, ptát se po jeho 
příčinách a popsat způsoby, 
jak bychom mohli s únavou 
zacházet. (autor)

brož., 120 s., 159 Kč

Aleš Opatrný - Radosti a strasti man-
želského života
záznam tří zdařilých 
přednášek P. Aleše opa-
trného na téma man-
želského a rodinného 
života, které zazněly 
na Katolické charisma-
tické konferenci v Brně v letech 2012-2014.
 CD, MP3, 99 Kč

Jan Křtitel Novák - Úsměvy svatého 
Františka
zhudebněné legendy 
o svatém františkovi, 
doprovázené slovem ar-
ciopata Anastáze opas-
ka. Veselé i vážné dílko 
Jana Křtitele Nováka, 
známého z jazzové kapely hrající na Karlo-
vě mostu, se léta šířilo jen vlastním nákla-
dem, ale dávno si zasloužilo oficiální vydání 
v KNA. hudební CD, 139 Kč

KARMELiTáNSKé
NAKLADATELSTVÍ 

www.ikarmel.cz

PersonalIa 

uSTANoVENÍ:
P. Ondřej Huječek byl k 31. 12. 2014 odvolán 
z úřadu farního vikáře farností Jindřichův Hra-
dec, Číměř, Horní Pěna, Hůrky, Klášter, Kos-
telní Radouň, Lodhéřov, Nová Bystřice, Roseč 
a Staré Město pod Landštejnem, vše vikariát 
Jindřichův Hradec. 
P. Václav Hes byl k 31. 12. 2014 odvolán 
z úřadu administrátora in spiritualibus farnosti 
Mouřenec, vikariát Sušice-Nepomuk. Všechna 
ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel byl k 1. 1. 
2015 ustanoven excurrendo administrátorem 
farností Hůrka, Mouřenec a Prášily, vikariát 
Sušice-Nepomuk. Všechna dosavadní ustano-
vení zůstávají v platnosti. 
Jiří Voráček, trvalý jáhen, byl k 31. 12. 2014 
odvolán z úřadu administrátora in materialibus 
farností Hůrka, Mouřenec a Prášily, vše vikari-
át Sušice-Nepomuk. Všechna ostatní ustanove-
ní zůstávají v platnosti. 
Dále byl k 1. 1. 2015 ustanoven administráto-
rem in materialibus farností Albrechtice u Su-
šice, Bukovník a Strašín, vše vikariát Sušice-
Nepomuk. 
u těchto třech farností je druhým statutárním 
zástupcem společně s P. Mgr. Milanem Píšou.

žiVoTNÍ JuBiLEA:
P. Mgr. Josef Sláčík oslaví 9. ledna 2015 své 
padesáté narozeniny.
P. Ondřej Huječek oslaví 7. února 2015 své 
šedesáté narozeniny
P. ThLic. Jaroslaw Zygmunt oslaví 7. února 
2015 své čtyřicáté narozeniny. 
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

-acebb-

kráTká oznáMenÍ 
a PozVánÍ z klokoT

* 25. 1. (neděle) v 16 hod. - řeckokato-
lická mše 
* 28. 1. (středa) v 17.45 hod. - setkání 
seniorů v emauzích
* 1. 2. (neděle) v 15 hod. - Maškarní kar-
neval pro děti v emauzích
* 9.-13. 2. - o jarních prázdninách bude 
opět v emauzích Příměstský tábor pro 
děti od 7.30 do 16-17 hod. bez přespá-
vání. V plánu je návštěva P. Petra Plá-
šila v Bechyni (vláčkem), více informací 
v únorovém Fiatu.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět 
na téma Bůh, víra, křesťanství, Je-
žíš... a báli jste se zeptat. Nebo mož-
ná nebylo koho se zeptat?
S námi se bát nemusíte. navíc při kaž-
dém setkání společná večeře, pouta-
vá přednáška, otevřená diskuse.
Pořádají křesťané farnosti Zbynice / 
Hrádek u Sušice ve spolupráci s okol-
ními farnostmi a církvemi v termínu 
11.1.2015 - 22.3.2015.

Pravidelná setkání vždy ve čtvrtek 
od 19 do 21 hodin. Zakončení kurzu 
v neděli 22.3. v 16 hodin.

Přihlášky a informace na tel. 
736 760 160 (Markéta Prosserová) 
nebo e-mailem na: alfa.hradek@se-
znam.cz
Další informace ke kurzům Alfa: www.
kurzyalfa.cz, www.katolalfa.cz

ČeSKé BUDěJoVice 
KATeDrÁLA SV. MiKULÁše

V pondělí 2. února 2015,
 na svátek 

Uvedení Páně do chrámu, 

se v katedrále sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích 

uskuteční 

setkáNí řeholNíků, 
řeholNic a všech osob 

zasvěceNého života,
působících v naší diecézi. 

Setkání bude zahájeno 
v 9.30 hod. mší sv., 

následuje duchovní program 
s přednáškou jezuity 
P. Vojtěcha Suchého.

řÍMSKoKAToLiCKá 
fARNoST JiSTEBNiCE 

vás zve na 

FARNÍ PLES
který se bude konat 

v Kulturním domě v Jistebnici 

v sobotu 7. února 2015 v 19:30. 

K tanci vás zve hudba Kovačka 
z Milevska. Vstupné 100 Kč.



vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5 
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM 
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém 

týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis 
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.

radio Proglas

K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří také 
České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech. Mši 
sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci a prázdnin).

* K Modlitbě rodin se můžete připojit každou 
neděli v 18.00 (mimo školní prázdniny). Můžete 
se jí také zúčastnit i aktivně, přímo u nás ve stu-
diu. Vítáme každou rodinu, která by se chtěla 
do této služby zapojit a bydlí v dosahu českobu-
dějovického studia Jan Neumann, odkud modlit-
bu v přímém přenosu nově vysíláme. Bližší in-
formace získáte na e-mailu jan@proglas.cz nebo 
na tel. 511 118 881. Těšíme se na spolupráci!

* Kafemlýnek, který osloví především ženy 
na mateřské nebo rodičovské dovolené, praro-
diče, učitele nebo vychovatele, zachytíte každé 
úterý od 9.30. Relace s datem 20.1. představí 
Středisko Eliada a jeho služby. Připomene, jak 
pomoci rodinám s postiženými dětmi. Vedou-
cí centra filip Habrman nám umožní nahléd-
nout do zázemí této organizace. 27.1. budeme 
hovořit na téma Škola a výchova k rodičovství. 
Výbor pro ochranu rodičovských práv se mj. za-
bývá tím, jak se o lidských vztazích a sexualitě 
učí v našem školství. o tom, s čím se děti a je-
jich rodiče mohou ve škole setkat, bude mluvit 
předsedkyně sdružení Anna Brychtová. 3.2. je 
na programu Postabortivní syndrom. Poradna 
pro ženy a dívky v tísni Aqua Vitae nabízí po-
moc osobní i po telefonu. Kromě podpory že-
nám v tísnivé situaci spojené s těhotenstvím se 
věnuje i těm, jejichž těhotenství předčasně skon-
čilo a které potýkají se s psychickými následky. 
o tom všem budou rozmlouvat zaměstnankyně 
poradny zdenka Rybová a Renata Válková.

* K reprodukci obrazu existuje způsob míchání 
barev CMyK, který míchá tři barvy a černou. 
Lidé si vytvářejí obrazy mícháním různých ná-
zorů a úsudků opírajících se o osobní zkušenos-
ti. Jak by mohly vypadat základní barvy k na-
míchání obrazu české katolické církve? Tak se 
ptá P. Tomáš Cyril Havel z Kongregace bratří 
Nejsvětější svátosti v předmluvě ke své knize 
Církev ve CMYKu. „Paletu i obraz“, ke kterému 
dospěl, ukáže na Proglasu v úterý 20. 1. od 22.00 
nebo v repríze následující pondělí 26. 1. od 9.30. 
za redaktorským vedením pořadu jihočeského 
studia Jan Neumann stojí Petr Kronika.  

* Každý pátek od 9.30 patří celá vysílací hodina 
pražskému studiu Kristián. Hostem relace Živě 
z Prahy bude 23. 1. pedagog P. David Bouma, 
který představí nejen sebe, ale i nový vzdělávací 
cyklus Proglasu zaměřený na katechezi. 

* Na 27. leden připadá Mezinárodní den pa-
mátky obětí holocaustu. Pro připomenutí tohoto 
smutného výročí vysíláme na vlnách radia Pro-
glas dva pořady. První z nich naladíte v rámci 

NAKLADATELSTVÍ 
PAuLÍNKy

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz 

www.paulinky.cz

F. Fernández-Carvajal - Rozmluvy s Bo-
hem (5a). 24.-29. týden v mezidobí
Den po dni kniha nabízí možnost 
vstoupit do vztahu s Bohem, mluvit 
s ním o věcech každodenního živo-
ta a učit se v Božím světle nacházet 
odpovědi pro svůj život.

Pevná vazba, 400 str., 269 Kč 

F. Fernández-Carvajal - Roz-
mluvy s Bohem (5b). 30.-34. tý-
den v mezidobí
Poslední díl z této ediční řady.

Pevná vazba, 344 str., 249 Kč 

Anna Penna - Za odvahu konat dobro
Novéna k sv. Janu XXIII.
Soustředit se každý den na prožívá-
ní přítomnosti, neutíkat do vzdálené 
budoucnosti, žít s vědomím, že jsme 
stvořeni pro štěstí.  

Brož., 40 str., 38 Kč

Giuseppe Forlai - Viděno JINAK
Evangelní rady nejen pro řeholníky
Evangelní rady chudoby, čistoty 
a poslušnosti jsou většinou spojová-
ny se zasvěceným životem. Giusep-
pe forlai se v této knize dívá na chu-
dobu, čistotu a poslušnost jinak, 
než je obvyklé. Přístupně a velmi prakticky 
nastiňuje, jak mohou být evangelní rady inspi-
rací a velkým darem pro každého, kdo se hlásí 
ke Kristu. i nezadaný laik, diecézní kněz, vdaná 
žena nebo ženatý muž mohou čerpat z těchto 
tří pramenů živé vody a pít z nich i mimo zdi 
klášterů či řeholních komunit.

Peter Kreeft - Tolkienovo vidění světa
Křesťanská filozofie Pána prstenů
Dobrodružný a strhující svět Tolki-
enových děl nelze napodobit. Při-
tažlivá však může být i „výprava“ 
do myšlenkového světa tohoto auto-
ra, který do svých knih ukryl bohaté křesťanské 
poselství. Váz., 336 str., 349 Kč

Karol Wojtyla/Jan Pavel II. - Před zlatní-
kovým krámkem
Když v roce 1960 v jednom polském 
časopise vyšla divadelní hra o man-
želské lásce, málokdo tušil, že pod 
jménem Andrzej Jawień se ve sku-
tečnosti skrývá krakovský biskup 
Karol Wojtyla. Váz., 88 str., 120 Kč

Mezi slovy v sobotu 24.1. od 22.10. Redaktor 
Petr Pospíšil pohovoří s Hanou Tvrskou z Čes-
kých Budějovic, někdejší vězeňkyní koncen-
tračních táborů v Terezíně a osvětimi. Druhý 
připomene dvě knihy reflektující židovskou te-
matiku. Jednak Židovskou válku, jejímž autorem 
je Henryk Grynberg, a rovněž Běž, chlapče, běž 
autora uri orleva. zalistujeme velmi působivý-
mi díly zrcadlícími osudy židovských chlapců 
z Polska, kteří za války přežívali v lesích a jiných 
úkrytech. Připravuje redaktorka Marie Blažková, 
vysíláme v rámci relace Knihovnička v neděli 
25.1. od 13.20. 

* V úterý 27.1. od 22.00 patří vysílací čas krá-
lovéhradeckému studiu Vojtěch. Redaktor Ladi-
slav Holoubek připravuje pořad na téma Váleční 
veteráni a REGI base. Nadpraporčík Jiří „REGi“ 
Schams se jako ostřílený bojovník elitní jednot-
ky určené k speciálním akcím zúčastnil několika 
válečných konfliktů. Dne 17. března 2008 ale 
svou vojenskou kariéru nedobrovolně ukončil, 
když se při doprovodu dánských humanitárních 
pracovníků do městečka Gerešk v Afghánistánu 
v jeho blízkosti odpálil sebevražedný atentátník. 
Schamsův velitel Milan Štěrba na místě zahynul, 
on sám téměř šest měsíců ležel v bezvědomí. 
Poté strávil několik let na vozíku, cvičil a reha-
bilitoval, ale počátkem letošního ledna zemřel. 
Jiří Schams inicioval založení organizace REGi 
base, která pomáhá nejen novodobým válečným 
veteránům, ale všem, kteří za nás sloužili, tj. 
bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměst-
nancům celní nebo vězeňské správy, a jejich ro-
dinným příslušníkům.

* Ve středu 28.1. od 16.55 naladíte pořad Hraj-
te, kapely! V posledním lednovém vydání se za-
měříme na písně o kapličkách, které stojí v kaž-
dé slovácké dědině. 

* Pořad Oktáva, vyladěný na klasickou hudbu, 
naladíte pravidelně v pátek od 16.55. Nabízíme 
následující témata půlhodinky s vážnou hudbou: 
23. 1. připomeneme 100. výročí narození Ví-
tězslavy Kaprálové, skladatelky, která zemřela 
dříve, než mohla naplno rozvinout svůj neoby-
čejný talent. 30. 1. pootevřeme dveře ke komor-
nímu souboru En Arché. Nalaďte si rozhovor se 
zakladatelem, sbormistrem a dirigentem tohoto 
pěveckého komorního ansámblu Vojtěchem 
Jouzou. Členy jsou zpěváci a hudebníci, které 
spojuje nadšení pro převážně duchovní hudbu 
různých stylových období. 13. 2. se seznámíme 
se sopranistkou Lucií Rozsnyó, která bude hovo-
řit o své cestě k hudbě a o aktuálních hudebních 
projektech. -js-
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Poselství svatého otce františka 
u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (11. 2. 2015)

Drazí bratři a sestry,

u příležitosti XXiii. Světového dne nemocných, 
který ustanovil svatý Jan Pavel ii., se obracím 
na vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a růz-
ným způsobem jste spojeni s trpícím tělem 
Kristovým, i na vás, pracovníky a dobrovolníky 
v oblasti zdravotnictví.
Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci 
o větě z Knihy Job „Slepému jsem byl okem 
a kulhavému nohou“ (29,15). Chtěl bych 
k němu přistoupit z pohledu „sapientia cordis”, 
moudrosti srdce.

1. Taková moudrost není teoretickým a abstrakt-
ním poznáním nebo plodem úvah. Podle toho, 
jak ji popisuje sv. Jakub ve svém listě, je přede-
vším „čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, 
plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obo-
jetná ani pokrytecká“ (3,17). Je tedy postojem, 
který vlil Duch Sv. do mysli a do srdce toho, kdo 
se dokáže otevřít vůči utrpení druhých a pozná-
vá v něm Boží obraz. Přijímáme za svoje zvolání 
žalmu „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme 
moudrost srdce“ (žalm 90,12). V sapientia cor-
dis, jež je Božím darem, můžeme vidět souhrn 
plodů Světového dne nemocných.

2. Moudrost srdce znamená sloužit bratrovi. 
V Jobově řeči, která obsahuje slova „slepému 
jsem byl okem a kulhavému nohou“, se zdů-
razňuje rozměr služby potřebným prokazované 
tímto spravedlivým mužem, jenž se těší autoritě 
a zaujímá důstojné místo mezi staršími města. 
Jeho morální velikost se projevuje službou chu-
dému, který žádá o pomoc, jakož i péčí o sirotka 
a vdovu (verše 12-13).
Kolik křesťanů i dnes prokazuje nikoli slovy, 
ale životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou 
„slepému okem“ a „kulhavému nohou“! Jsou to 
lidé, kteří stojí nablízku nemocným, když potře-
bují stálou péči a pomoc při umývání, oblékání 
i jedení. zvláště když se tato služba prodlužuje 
v čase, může se stát namáhavou a zatěžující. Je 
poměrně snadné sloužit pár dní, ale je obtížné 
pečovat o člověka po celé měsíce anebo dokonce 
roky, i když on už ani není schopen poděkovat. 
A přece, jak velká je to cesta k posvěcování! 
V takových situacích lze počítat se specifickou 
blízkostí Pána a zároveň to představuje mimo-
řádnou podporu církvi při jejím poslání.

3. Moudrost srdce znamená být s bratrem. Doba 
strávená v blízkosti nemocného je posvátným 
časem. Je to chválení Boha, jež nás připodob-
ňuje obrazu jeho Syna, který „nepřišel, aby si 
nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život 
jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Sám Ježíš 
řekl: „Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“ 
(Lk 22,27).
S živou vírou prosme Ducha sv., aby nám dal 
milost chápat toto často tiché doprovázení, při 
němž jsme vedeni, abychom věnovali svůj čas 
sestrám a bratřím, kteří díky naší blízkosti a ná-
klonnosti pociťují lásku a útěchu. Jak velká lež 
se oproti tomu skrývá za určitými názory, které 
tolik trvají na „kvalitě života“ a vnucují přesvěd-
čení, že život vážně postižený chorobou není ho-
den toho, aby se žil!

Sapientia cordis

„Slepému jsem byl okem 
a kulhavému nohou.“

(Job 29,15)

4. Moudrost srdce znamená vycházet ze sebe 
a jít bratrovi v ústrety. Náš svět často zapomí-
ná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka 
nemocného, protože jsme zachváceni spěchem, 
frenetickou činností a výrobou a zapomínáme 
na rozměr nezištnosti, starosti a péče o druhé-
ho člověka. za takovýmto postojem často stojí 
vlažná víra, která zapomněla na Pánova slova 
„pro mne jste to udělali“ (Mt 25,40).
Proto bych chtěl znovu připomenout „absolutní 
prioritu ‚vycházet ze sebe vstříc bratru‘, což je 
jedno ze dvou hlavních přikázání, která zaklá-
dají každou morální normu, a to nejzřetelnější 
znamení pro rozlišování ve věcech duchovního 
růstu, jenž je odpovědí na absolutně nezištné 
Boží sebedarování“ (Evangelii gaudium, 179). 
z téže misijní povahy církve pramení „účinná 
láska k bližnímu, soucit, který rozumí, pomáhá 
a podporuje“ (tamtéž).

5. Moudrost srdce znamená být solidární s brat-
rem a neposuzovat ho. Láska potřebuje čas; čas 
na léčení nemocných a na návštěvu u nich; čas 
na to, abychom jim byli nablízku, jako to udě-
lali Jobovi přátelé: „Seděli potom spolu s ním 
na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žád-
ný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je 
nesmírná“ (Job 2,13). Ale Jobovi přátelé v sobě 
skrývali negativní úsudek o něm: mysleli si, že 
jeho neštěstí je Božím trestem za jeho vinu. Pra-
vá láska však znamená sdílení, které neposuzuje 
a nenárokuje si obrácení toho druhého. (...)
Jobova zkušenost nachází svou autentickou od-
pověď pouze v Ježíšově kříži, nejvyšším skutku 
Boží solidarity s námi, který je naprosto nezišt-
ný a milosrdný. Tato odpověď lásky na drama 
lidské bolesti (...) zůstává stále vtisknuta do těla 
zmrtvýchvstalého Krista, do jeho oslavených 
ran, které jsou pro víru pohoršením, ale zároveň 
znamenají i důkaz pro ni (srov. homilie při kano-
nizaci Jana XXiii. a Jana Pavla ii., 27. 4. 2014).
Přestože nemoc, samota a neschopnost nabývají 
převahy nad naším životem (...), může se zku-
šenost bolesti stávat přednostní možností pro 
zprostředkování milosti a zdrojem pro získávání 
a posilování moudrosti srdce. Proto chápeme, 
že Job, když se na konci své zkušenosti obrací 
na Boha, prohlásí: „Jen z doslechu o tobě jsem 
slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem“ 
(42,5). i lidé ponoření do tajemství bolesti a utr-
pení (...) se mohou stávat živoucími svědky víry, 
která jim umožňuje setrvávat v samotném utr-
pení, i když ho člověk svým vlastním rozumem 
nedokáže pochopit do hloubky.

6. Svěřuji Světový den nemocných pod mateř-
skou ochranu Panny Marie, která ve svém lůně 
přijala a zrodila vtělenou Moudrost, našeho Pána 
Ježíše Krista. Maria, Trůne Moudrosti, jako 
naše Matka oroduj za všechny nemocné i za ty, 
kdo se o ně starají. Učiň, ať ve službě trpícímu 
bližnímu a skrze zkušenost bolesti dokážeme při-
jímat pravou moudrost srdce a umožňujeme jí, 
aby v nás narůstala. Tuto prosbu za vás všechny 
doprovázím svým apoštolským požehnáním.

Ve Vatikánu 3. 12. 2014, památka sv. františka 
Xaverského fRANTiŠEK



www.rehole.bcb.cz

Leden je pro naši kongregaci nejen začátkem 
roku, kdy bilancujeme rok uplynulý a očekává-
me, co nám rok nadcházející přinese, ale je to 
i měsíc, kdy znovu máme možnost připomenout 
si začátky našeho společenství. 

Bylo to 6. ledna 1856.
Do skromného příbytku sester Anny (později 
řeholním jménem Dulcelina) a Marie (Xave-
rie) Plaňanských se přistěhovala jejich přítel-
kyně františka (Johanna) Grossmannová, aby 
společně začaly pečovat o nemocné v domác-
nosti, o které nikdo neměl zájem.  
Kdo byly tyto přítelkyně a zakladatelky kon-
gregace a jak k jejímu vzniku došlo? Starší 
Anna Plaňanská se narodila 20. 6. 1813 v Ko-
líně, její sestra Marie pak 5. 11. 1814. Rodina 
se v roce 1824 přestěhovala do Prahy. Po smrti 
otce se Marii splnilo vytoužené přání – vstou-
pila do řádu Milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského. záhy po jejím odchodu se těžce 
rozstonala její matka a sestra Anna nemohla 
celou tíži starostí o rodinu unést, proto se Ma-
rie vrátila domů. Po krátké době matka zemře-
la a obě sestry žily v pronajatém bytě v přízemí 
v nynější Nerudově ulici, čp. 231. Na živobytí 
si vydělávaly ručními pracemi a navštěvovaly 
a pečovaly o chudé nemocné. Se sestrami An-
nou a Marií se často stýkala jejich přítelkyně 
františka Grossmannová, která se narodila 15. 
února 1825 v České Lípě. františka žila u své 
tety v Růžové ulici v Praze na Novém Měs-
tě. Aby alespoň trochu splnily svou společnou 
touhu, navštěvovaly nemocné v jejich domech 
a ošetřovaly je za pouhé „zaplať Pán Bůh!“
Když o svém nesplněném přání opět jednou 
mluvily, řekla Marie: „Začněme tedy samy 
něco!“ „Dobrá,“ odpověděla františka, 
„začněme tedy.“ Psal se rok 1853. založily 
duchovní spolek k obsluze nemocných. Šlo 
většinou o osoby opuštěné, chudé rodiny pra-
cujících dělnic a dělníků, o zchudlé měšťany, 
kteří se do nemocnice nehlásili, nebo tam ne-
mohli být přijati. Právě těmto nemocným se 
rozhodly sestry Plaňanské s Grossmannovou 
pomáhat bez rozdílu náboženství, národnosti 
i sociálního postavení, z lásky k Bohu.  
začátky však nebyly jednoduché. Sestry po-
třebovaly získat povolení od církve i od státu. 
Po mnoha jednáních, někdy i bezvýchodných, 
se jim nakonec obojí podařilo získat za velké 
pomoci kněze řádu křížovníků P. františka Ha-
vránka. za sestry také mluvila jejich činnost, 
která se pomalu rozvíjela. Postupně se podařilo 
sestrám dostat se i do nemocnic a ošetřovat ra-
něné v 1. světové válce. 
V dalších letech sestry rozšířily svoji činnost 
i mimo Prahu, pořídily několik objektů, posta-
vily ošetřovatelskou školu v Hradci Králové 
a lázeňský dům v Poděbradech. Do slibně se 
vyvíjející činnosti však zasáhla totalita. Sestry 
byly postupně odvolávány z nemocnic a umis-
ťovány nejprve do různých ústavů, později 
s narůstajícím věkem se přesouvaly do Charit-
ního domova v Broumově. 
V roce 1971 nařídil stát vystěhování ses-
ter z Broumova s tím, že si samy mají hledat 

Kongregace šedých sester iii. řádu sv. Františka

své působiště. Tehdejší generální představená 
kongregace Dagmar Kösslová začala objíž-
dět různá místa v republice, kde by se mohly 
sestry usídlit. Část sester se podařilo umístit 
do Charitního domova osek u Duchcova, ale 
stále ještě nebylo místo pro víc než 40 ses-
ter. Rozhodla se tedy zajet také za tehdejším 
českobudějovickým biskupem ThDr. Josefem 
Hlouchem s žádostí o pomoc při hledání nové-
ho domova v jižních Čechách. Nejprve jim byl 
nabídnut bývalý klášter oblátů v Kájově u Čes-
kého Krumlova. žádost však byla z politických 
důvodů zamítnuta, neboť Kájov ležel poblíž 
vojenského pásma Boletice a komunistický re-
žim si nepřál, aby se sem nastěhovaly osoby 
„politicky nespolehlivé“. Pan biskup Hlouch 
tedy vyslovil přání, aby se Šedé sestry přestě-
hovaly na Lomec nedaleko Vodňan a vybudo-
valy z fary a školy na církevních pozemcích 
svůj klášter. Tyto objekty byly v dezolátním 
stavu a vybudovat zde klášter pro víc než 40 
sester byl v té době nadlidský úkol. 
Budovat v době totality klášter nebylo jedno-
duché, ale Pán pomohl, poslal mnoho dobrých 
lidí, v čele s panem stavitelem Jiráněm, a tak 
se mohlo v roce 1974 nastěhovat 63 sester. Při 
budování pomáhalo také několik mužů z okolí, 
kteří tak v té době osvědčili velký díl odvahy. 
Sestry se hned od počátku zapojily do činnosti 
kolem poutního kostela. V době totality však 
bylo toto působení velmi omezené a také kon-
trolované dohlížejícími orgány státní správy. 

Jak žijeme dnes?
V současné době máme dvě komunity - 
na Lomci a v Praze. Na Lomečku je nás dva-
náct sester, z toho osm sester nad 80 let věku, 
o které se my mladší staráme. Během roku 

nabízíme volné prostory různým skupinám 
k duchovním pobytům, organizujeme tři kursy 
exercicií pro ženy, jeden pro děvčata a dva pro 
kněze. zajišťujeme provoz poutního kostela. 
Provádíme různé skupiny poutníků a zájezdů. 
Navíc dvě sestry jezdí každé pondělí vypomá-
hat do prachatického hospice jako ošetřovatel-
ky a jedna sestra působí jako vězeňská kaplan-
ka ve věznici v Českých Budějovicích. 

S. Benedikta

Lomecké sestry u sochy sv. Jana N. Neumanna 
v prachatickém hospici. 


