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Postní doba je časem obnovy pro cír-
kev, pro její společenství i pro jednot-
livé věřící. Především je to však „doba 
příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás ne-
žádá nic než to, co nám předtím dal: 
„My milujeme Boha, protože on na-
před miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není 
vůči nám lhostejný. Každý z nás mu 
leží na srdci, zná nás jménem, stará 
se o nás, a když ho opustíme, hledá 
nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu 
brání, aby byl lhostejný k tomu, co se 

nám přihodí. Stává se však, že pokud 
se nám daří dobře a žijeme v pohodlí, 
samozřejmě zapomínáme na ostatní 
(což se Bohu Otci nestává nikdy), ne-
zajímáme se o jejich těžkosti, o jejich 
bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí… 
a naše srdce tak upadá do lhostej-
nosti. Zatímco já si žiji poměrně dobře 
a pohodlně, zapomínám na ty, jimž se 

Posilněte svá srdce

(Z poselství Sv. otce Františka k postní 
době 2015 - pokračování na 3. straně.)

2 únor 2015
ročník
XXV.

Foto: Pavel Ambrož



Tři králové v Chlumu u Třeboně
10. ledna 2015 jsme v Chlumu u Třeboně uspořádali průvod Tří králů k Betlému. Poté se skupinky koledníků rozešly s po-
kladničkami ČKCH a s koledou po domech. Sbírky se pravidelně účastní jak děti z farnosti, tak i další dobrovolníci z obce.

Dr. Jitka Válková 
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dobře nedaří. Takovýto egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral světový rozměr; 
až takový, že můžeme dokonce mluvit o globalizaci lhostejnosti. Jedná se o pro-
blém, jemuž se my jako křesťané musíme umět postavit. (...) 

Církev je communio sanctorum, protože na ní mají účast svatí, ale i proto, že je 
společenstvím svatých věcí: Boží lásky nám zjevené v Kristu a všech jeho darů. 
Mezi ně patří i odpověď těch, kdo se nechají zachvátit touto láskou. Ve společen-
ství svatých a při účasti na Božích věcech nikdo nic nevlastní pouze pro sebe, 
ale to, co má, patří všem. A vzhledem k tomu, že jsme spojeni v Bohu, můžeme 
něco vykonat i pro vzdálené a pro ty, k nimž se svými vlastními silami nikdy ne-
dostaneme; proto se s nimi a za ně modlíme k Bohu, abychom se všichni otevírali 
pro dílo jeho spásy. (...) 

To, co bylo řečeno o církvi, musíme převádět do života farností a komunit. Doká-
žeme v těchto církevních společenstvích zakoušet svou příslušnost k jedinému 
tělu? K tělu, které zároveň přijímá i sdílí, co Bůh chce darovat? K tělu, které 
poznává své nejslabší, nejchudší a nejmenší údy a stará se o ně? (...) Abychom 
přijímali to, co nám Bůh dává, a aby to přinášelo plný užitek, je třeba překonávat 
hranice viditelné církve ve dvou směrech.

V první řadě tím, že se v modlitbě spojíme s církví v nebi. Když se pozemská 
církev modlí, vzniká společenství vzájemné služby a dobra, které se dostává až 
před Boží tvář. (...) Církev v nebi není triumfující proto, že by se obracela zády 
k utrpení světa a radovala se sama. Svatí spíše mohou s radostí nazírat sku-
tečnost, že Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním definitivně překonali lhostejnost, 
tvrdost srdce a nenávist. (...) 
Církev je svou povahou misijní, není zahleděná do sebe, ale je posílána ke všem 
lidem. (...) 

Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště 
naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostej-
nosti! (...) 

I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Jsme přesyceni šokujícími 
obrazy, které ukazují lidské utrpení, a zároveň cítíme svou neschopnost nějak 
reagovat. Co máme dělat, abychom se nenechali pohltit touto spirálou zděšení 
a nemohoucnosti?

Na prvním místě se můžeme modlit ve společenství pozemské a nebeské 
církve. Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k její-
muž slavení ve dnech 13. a 14. března vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, 
se chce stát výrazem této potřeby modlit se. Na druhém místě můžeme pomá-
hat skutky lásky a díky mnoha církevním charitativním organizacím se dostat 
k blízkým i vzdáleným. (...) A konečně za třetí, utrpení druhého člověka je výzvou 
ke konverzi, neboť bratrova potřeba mi připomíná křehkost mého vlastního živo-
ta a mou závislost na Bohu a na bratrech. Pokud pokorně prosíme o milost Boží 
a přijímáme omezenost svých možností, s důvěrou se odevzdáváme nekoneč-
ným možnostem, které obsahuje Boží láska. A budeme moci odolávat ďábelské-
mu pokušení, jež nás vede k víře, že zachránit sebe i svět můžeme my sami.

(Z poselství Sv. otce Františka k postní době 2015.)

České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše

Postní iniciativa „24 hodin Pro Pána“
vyhlášená pro celou církev papežem Františkem

V pátek 13. března bude obvyklá mše svatá v  17 hod. 
a po ní bude následovat eucharistická adorace 

s možností přijmout svátost smíření až do 22 hod.

V sobotu 14. března v 8 hod. bude sloužena mše sv., 
po ní bude následovat eucharistická adorace s možností 

přijmout svátost smíření až do 17 hod.
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Ohlédnutí za děním ve farnosti Kamenný Újezd v roce 2014

Noc kostelů 
V květnu se i v našem kostele Všech svatých 
uskutečnila první Noc kostelů. Pro děti byl při-
praven bohatý program počínající katechezí, 
prohlídkou liturgických předmětů, seznamová-
ní se se jmény a životy svatých, dále následo-
vala mše sv. s májovou pobožností. S velkým 
zájmem se setkala prohlídka kostela s velmi 
poutavou odbornou přednáškou PhDr. Romana 
Lavičky, následovalo pěvecké vystoupení sbo-
ru Sv. Anny a Gregoriánské scholy Sv. Anny 
z Černice a zakončení programu v pozdních ve-
černích hodinách při varhanních improvizacích 
našeho varhaníka p. Františka Ćurdy.

Putování po stopách sv. Cyrila a Me-
toděje
Konec léta a začátek podzimu se nesl ve zna-
mení příprav a uskutečnění velké poutě pro 
děti – putování po stopách sv. Cyrila a Meto-
děje. Školské sestry připravily pro děti nauč-
nou výpravu, kterou bylo nutno rozložit pro 
její náročnost do dvou dnů. Poutě se kromě 
dětí zúčastnili i rodiče, ale i někteří prarodiče 
dětí a, ač dospělí, rádi jsme se všichni do dění 
zapojili, když byla potřeba. Všechny čás-
ti poutě byly velmi pečlivě připraveny a děti 
velmi ocenily názorné, zábavné i dobrodružné 
příklady a příběhy, jejichž prostřednictvím se 
seznamovaly se životem těchto světců během 
celé poutě. Díky zázemí, které nám skýtá (byť 
to je zatím jen střecha nad hlavou, ale zaplať 
Pán Bůh za ni) kamennoújezdská fara, jsme 
se nebáli ani nepřízně počasí, kterou jsme pře-
čkali nejen povídáním při horkém čaji a bá-
bovce, ale především katechezí, plněním sou-
těžních úkolů, vědomostních testů apod.
Ač se ani dětem, ani dospělým vůbec nechtělo 
domů, Cyrilometodějskou pouť jsme zakončili 
díky slunnému podzimnímu odpoledni, které 
jsme si vyprosili, na farní zahradě, která rov-
něž posloužila k putování.

Předadventní setkání dětí a rodičů 
na faře, výroba adventních věnců
Počátek doby adventní jsme trávili opět na 
faře při dětské adventní katechezi. Společný-
mi silami pak následovala výroba adventního 
věnce pro náš kamennoújezdský kostel i pro 
naše rodiny. Pod vedením zahradníka p. Ku-
čery vznikaly pod rukama dětí i jejich rodičů 
i prarodičů krásné věnce, které, na první ad-
ventní neděli posvěcené, pak ozdobily stoly 
v našich rodinách. Nechyběly ani poutavé hry 
a další činnosti pro děti, které pro ně opět při-
pravily sr. Gonzaga a sr. Václava.

Noc kostelů, velká pouť Po stopách sv. Cyrila a Metoděje, předadventní setkání dětí a rodičů  na faře a výroba adventních věnců, „Zvony 
kostela Všech svatých v Kamenném Újezdě - historie a současnost“, Vánoční mše J. J. Ryby.
To je strohý výčet akcí ve farnosti Kamenný Újezd, za nímž se skrývají desítky hodin společného setkávání rodin v naší farnosti. Díky 
neúnavné a obětavé činnosti Školských sester de Notre Dame Sr. Gonzagy a Sr. Václavy ve spolupráci s farníky a duchovním správcem P. 
Mgr. Tomaszem Piechnikem se mění farnost Kamenný Újezd v živé společenství věřících, které je otevřené všem, jež chtějí přijít a prožívat 
s námi nejrůznější aktivity. 

Pokračování na 5. straně.
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Ohlédnutí za děním ve farnosti Kamenný Újezd v roce 2014

„Zvony kostela Všech svatých v Ka-
menném Újezdě - historie a součas-
nost“
Na první adventní neděli se uskutečnila oje-
dinělá přednáška o zvonech našeho kostela. 
V roce 2014 jsme si připomněli dvě výročí 
svěcení zvonů a při té příležitosti jsme mohli 
vůbec poprvé zhlédnout nově nalezené histo-
rické fotografie, krátký film z roku 1969 o svě-
cení zvonů kostela Všech svatých a videodo-
kument o kostelních zvonech ze současné 
doby. Pro očekávaný velký zájem širší veřej-
nosti byla přednáška uspořádána ve spolupráci 
s Obecním úřadem Kamenný Újezd v místní 
sokolovně. Vzhledem k tomu, že jsme nashro-
máždili velké množství historického materi-
álu, bude přednáška pokračovat druhou částí 
v letošním roce. 

Dalším společným dílem obce a farnosti byl 
slavnostní koncert České mše vánoční Jana 
Jakuba Ryby v provedení Pošumavské fil-
harmonie, za doprovodu dětského flétnového 
sboru Oujezdští pištci, spojený s charitativní 

Pokračování z 4. strany. sbírkou, který pak zakončil v kamennoújezd-
ském kostele adventní dobu v naší farnosti 
po kulturní stránce.

A co přinese nový rok 2015? Těšíme se na 
pokračování v našich započatých aktivitách 
a doufáme, že se k nám přidají i další věřící 
rodiny, věříme ve vzájemné sbližování, v nová 
přátelství.... Nový rok jsme zahájili Tříkrá-
lovou sbírkou v Kosově, Rančičích, Bukov-
ci a Kamenném Újezdě. Děti se těší na další 
akce, které pro ně chystají Školské sestry De 
Notre Dame. Plánujeme setkání v postní a ve-
likonoční době, Noc kostelů, pokračování 
„zvony kostela Všech svatých v Kamenném 
Újezdě - historie a současnost“...

Nejen děti, ale i my dospělí se těšíme na dal-
ší milá, pravidelná setkávání. To vše závisí 
nejen na lidech, organizaci a dobrém zázemí 
(prostory fary), ale i na Božím požehnání naší 
činnosti. Čeká nás ovšem vyřešit nemalý pro-
blém, kde se setkávat po dobu rekonstrukce 
naší farní budovy. Vkládáme vše do Božích 
rukou a doufáme v dobrý rok.

Vladimíra Havlíčková

PáteČní Postní křížové 
cesty na klokotech 

začátek v 16.30 hod. v kostele, 
modlitbu vedou 

různá společenství

 20. 2. Modlitby matek
 27. 2. Hnutí charismatické 
  obnovy
 6. 3. Oblátští laici 
 13. 3. Farní rada 
 20. 3. Děti
 27. 3. Neokatechumenát
 3. 4. Velký pátek, 
  P. Jiří Můčka, OMI 
  (venkovní, 15.30 hod.)

ČTYŘICETIHODINOVÁ 
EUCHARISTICKÁ

ADORACE
v atriu fary v Prachaticích

vždy od pátku 17:00 
do neděle 9:00 hod.

27. února-1. března
29.-31. května 
3.-5. července

31. července-2. srpna
4.-6. září 
2.-4. října

6.-8. listopadu
4.-6. prosince

Prožívání postní doby a začátku 
Svatého týdne obohatí postní koncert 

mladých muzikantů ze souboru 
Musica Podberdensis!

Milevsko,
bazilika Navštívení Panny Marie

Květná neděle 29. 3. 2015 
v 15 hod.

Soubor Musica Podberdensis 
nabízí všem posluchačům skutečně 

nevšední hudební prožitek.

Srdečně zveme!

Postní koncert
Musica Podberdensis
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Filipíny navštíví 
tým PMD

Ve dnech 12.-22. 3. 2015 plá-
nuje čtyřčlenná skupina Pa-
pežských misijních děl z Čes-
ké republiky navštívit Filipíny. 
Během misijní a dokumentač-
ní cesty se hlavní pozornost soustředí na se-
známení se s místní situací a konkrétními pro-
jekty, které jsou z ČR podporovány. Do téměř 
jediné asijské katolické země se vypraví P. Jiří 
Šlégr spolu s nastupujícím ředitelem PMD 
Leošem Halbrštátem, kameramanem Marti-
nem Rýznarem a Hanou Koukalovou za čes-
kobudějovickou diecézi.
Misijní pomoc PMD z ČR na Filipíny
V roce 2014 se prostřednictvím Papežských 
misijních děl z Česka poslala pomoc do pěti 
diecézí. užitek z téměř 1 milionu Kč mělo 
přes 4 320 dětí v bídě: podpora vzdělání dětí 
z chudých rodin, zajištění chodu domova pro 
potřebné a zanedbané děti, ochrana chudých 
dětí, jídlo pro děti z nuzných rodin a náklady 
na školné pro děti z početných rodin. Přispěli 
jsme také na vzdělávání a katechetické aktivi-
ty pro velmi chudé děti, křesťanskou formaci 
a morální výchovu ve slumech, na chod zdra-
votního a sociálního střediska pro chudé děti, 
na vzdělávání dětí z farmářských rodin s níz-
kým příjmem. V neposlední řadě sem patří též 
náklady na jídlo a lékařskou péči pro podvyži-
vené děti; jídlo, léky a oblečení pro rodiny bez 
domova, sirotky a opuštěné děti.  -hk-

Každý 3. pátek v měsíci zaplní klubovnu na faře v Pelhřimově dvacet až třicet dětí Misijního 
klubka 193. Klubko běží pod vedením P. Vojty Vágaie a téměř deseti středoškoláků, takže když 
do takového týmu přijdete na návštěvu, máte se z čeho těšit. Tým vedoucích má na schůzku 
připravené nacvičování misijní hymny (moc pěkně se jim vede), několik her a, jak děti prozradi-
ly - buď vyrábíme něco pro misie, dozvídáme se něco o misiích nebo celou schůzku zaplní větší 
hra. Tentokrát vedoucí využili návštěvy z misijní kanceláře českobudějovické diecéze a povídali 
jsme si o tom, kam všude naše malá velká pomoc putuje. Spojovali jsme na velké mapě světa 
uprostřed stolu naši republiku s ugandou, Keňou, Srí Lankou, zambií a dalšími zeměmi, kam 
putuje pomoc z České republiky, abychom si lépe uvědomili, jak jsme díky misiím vzájemně 
propojení. Nejvíce jsme si pak povídali o zambii a škole a školce, která byla i díky nám v die-
cézi Chipatta postavena. Na závěr se děti s vedením mládežnického týmu pomodlily modlitbu 
za světadíly a P. Vojtěch nás na závěr pěkného podvečera pozval na dětskou mši svatou. -hk-

Misijní klubko v Pelhřimově

Žáci v zambijské škole...

Srdečně vás zveme na 

Postní Pouť u Panny Marie 
těšitelky 

na doBrou vodu 
u nových hradů

s udílením svátosti pomazání 
nemocných

v sobotu 21. března 2015
* 9.45 hod. - křížová cesta,

možnost přistoupit ke sv. zpovědi

* 10.30 hod. - koncelebrovaná mše sv.
s udílením svátosti pomazání nemocných

U příležitosti Jubilejního mariánského 
roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

Těšitelky na Dobré Vodě u N. Hradů 
může ten, kdo sem vykoná pouť 
a splní obvyklé podmínky, získat 
plnomocné odpustky pro sebe 

nebo pro duše v očistci.

Doprava autobusy z T. Svinů, Borovan, 
Olešnice, N. Hradů a z Třeboně zajištěna.

Do kostela není bezbariérový přístup, 
ale dobrovolníci pomohou nemocného 

vynést do kostela. 

Kontakt: 607 565 087

Modlitební společenství z Českých Budějovic 
zvou na 

Večer chval ve Svaté Rodině, 
který se uskuteční v úterý 17. 2. 2015 od 17.45 v kostele 

Svaté Rodiny v Českých Budějovicích.

Bližší informace na e-mailu cbudejovice@cho.cz
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V neděli 11. ledna 2015 se v Sedlici a Muže-
ticích konala Tříkrálová sbírka. začala hned 
po skončení ranní mše sv. před kostelem. 
Po obědě se sešli koledníci na faře, oblékli si 
královské kostýmy, děti se rozdělily do čtyř 
skupinek, vedoucí skupinek si rozdělili Sedlici 
a všichni vyrazili na koledu od domu k domu, 
zpívali „My tři králové“. Pátá skupinka koledo-
vala v Mužeticích a bylo v ní hned šest malých 
králů najednou. Všude byli koledníci velmi 
vstřícně přijímáni. 
Po dvou i více hodinách se všech pět skupinek 
postupně vrátilo na faru v Sedlici, kde na ko-
ledníky čekalo zasloužené občerstvení a drobné 
dárečky. 
Přestože dva přihlášení chlapci onemocněli, ko-
ledovalo v Sedlici a Mužeticích v pěti skupin-
kách celkem 20,5 dítěte. Ta polovina je Lukášek 
Růžička, který se na část sbírky připojil ke sku-
pince, kde byla jeho sestra Sandra a stal se tak 
nejmladším účastníkem sbírky v Sedlici. Úplně 
nejmladším ze všech byl ale Vítek Šindelář, kte-
rý koledoval v Mužeticích.
Při koledování jsme zažili různé příhody. Napří-
klad se po zaklepání otevřelo okno, objevil se 
mladý muž a říká:
„Běžte pryč, já nejsem křesťan.“ 
„To nevadí, my vám stejně zazpíváme.“
Při zpěvu koledy dostal od jednoho ze tří králů 
kalendáříky, od druhého cukříky a když zpěv 
dozněl, slyšíme změnu: „Tak chvilku počkejte, 
já dojdu pro nějaké peníze“. A pokladnička 
byla zase o něco bohatší.
Do pěti pokladniček se vybrala úctyhodná část-
ka 18.936 Kč. Smysl Tříkrálové sbírky není 
jenom v získání co největšího objemu peněz. 
Kromě finančního rozměru je jistě významné, 
že koledníci všude, kde se zastaví, připomínají 
křesťanské vánoční poselství o narození Spasite-
le, které často nevnímáme pod nánosem materi-
álních příprav a starostí. Důležité je také aktivní 
zapojení dobrovolníků (organizátorů i kolední-
ků), kteří si uvědomí, že udělat něco dobrého 
pro druhého není vlastně vůbec obtížné. 
Velký dík patří všem obyvatelům Sedlice a Mu-
žetic za schopnost nemyslet jenom na sebe, 
za to, že nezůstali lhostejní k potřebám bližních, 
za dobré a otevřené srdce. 

Ludmila a František Jirsovi

Tříkrálová sbírka 2015 v Sedlici a v Mužeticích

OzNáMENí A POzVáNí z KLOKOT
• 22. 2. (neděle) v 16 hod. – řeckokatolická 
mše sv.
• 25. 2. (středa) v 17.45 hod. - Setkání seni-
orů v Emauzích
• 1. 3. (neděle) v 16 hod. – Setkání charis-
matické obnovy v Emauzích
• 6. 3., 11-16.30 hod. – První pátek v měsí-
ci – celodenní adorace v Emauzích 
- 17.30-18.45 hod. - adorace s modlitbami 
a zpěvem v kostele, 
- 18.45 - 20.30 hod. - tichá adorace. 
Při mši sv. katecheze jako příprava na ná-
rodní eucharistický kongres.
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Všichni jsme koncem roku, alespoň přes média, sledovali Pouť důvěry, pořádanou komunitou 
Taizé. Téměř třicet tisíc mladých Evropanů se sešlo na setkání v Praze. Navštívil jsem hlavní 
město a viděl velké množství skupinek mladých lidí s batohy, spacáky i karimatkami v podpaží. 
zaplavili metro i ulice a na první pohled bylo vidět, že jsou to jiní lidé, než běžně potkáváme.
Po zakončení setkání na pozvání českobudějovické diecéze přijelo k nám na Klokoty devět mla-
dých děvčat, která byla v organizačním výboru setkání a u nás v Emauzích strávila pět dní.
V pondělí 5. ledna navečer se uskutečnilo setkání s farníky. Trvalo přes dvě hodiny a bylo na-
nejvýš zajímavé. začalo společnými modlitbami proloženými meditativními písněmi a úryvky 
z Bible. Následoval krátký film o Taizé, místu ztišení a načerpání sil do dalšího života. Poslední 
část byla beseda s děvčaty. Připravila malé občerstvení a posedala si na koberec před nás, kteří 
jsme seděli na židlích. z tohoto gesta se zcela zřetelně ukázala jejich pokora a vstřícnost. Jsou 
to vesměs děvčata mezi dvaceti a třiceti roky. Tři jsou z Polska a po jedné z Maďarska, Bělorus-
ka, Spojených států, Rumunska, Německa a Francie. Často se vrací do Taizé, kde pomáhají při 
organizaci akcí pro tisíce mladých lidí. Mohu říci, že jsem nepoznal, která z nich je katolického 
a která protestantského vyznání. Tři děvčata uměla obstojně česky a jedna z nich dokonce studuje 
ve Wroclawi český jazyk.
z jejich výpovědí a celkového postřehu z jejich chování a vyjadřování vyplynulo, že jsou poslo-
vé radosti, nasazují se pro Pána, důvěřují Stvořiteli a evangelizují. A tak mě napadlo, jak se my 
ve svém okolí angažujeme ve prospěch Pána, jak evangelizujeme a jsme skutečně solí země, jak 
zní jeden z podnětů hnutí Taizé pro rok 2015? Přece stále platí: „Vy jste sůl země, jestliže však sůl 
pozbude chuti, čím bude osolena?“ (Mt 5,13) Ing. Jan Krátoška

Poslové radosti na Klokotech

Křížová cesta v Římově s řeholnicemi a řeholníky 

sobota 7. března 2015

začátek v 10 hod. u prvního zastavení

v roce zasvěceného života vás zveMe k sPoleČné ModlitBě.

www.rehole.BcB.cz

Kdo přišel v úterý 27. ledna 2015 na přednáš-
ku Ing. Kahance do Latinské školy v klášteře 
v Milevsku, dověděl se mnoho alarmujících 
skutečností. Přednáška se týkala pronásledo-
vání křesťanů ve světě - v posledních letech 
se jedná přibližně o 100 tisíc mrtvých ročně, 
další statisíce jsou na útěku, týraní, věznění, 
utlačovaní a diskriminovaní… Nejhorší situa-
ce je v Severní Korei a v Saudské Arábii, které 
následuje Čína, Súdán, Pákistán, Irák, Sýrie, 
Egypt, Nigérie  a další… Hlavní příčinou ná-
boženského pronásledování jsou militantní 
ideologie a jejich násilné projevy (např. komu-
nismus, fašismus a náboženský fundamenta-
lismus), autoritářské režimy a války. CSI, jež 
zastává demokratické hodnoty, pomáhá obětem 
náboženského pronásledování informováním 
veřejnosti a vlád o páchaném bezpráví a prosa-
zováním rychlých a účinných kroků k nápravě. 
CSI kombinuje osvětnou činnost s materiální 
pomocí obětem náboženského útlaku.
V naší blahobytnější a bezpečnější části světa 
vyslechneme zprávy (kterých je zoufale málo) 
a většinou pro své bratry „tam daleko“ nedě-
láme nic. Aby pronásledování křesťanů nebylo 
přehlížené, vznikla 15. 4. 1977 organizace CSI 
(Křesťanská mezinárodní solidarita), v roce 
1992 vznikla její pobočka i v naší republice. 
ředitelkou je Ing. Monika Kahancová, která 
se svým manželem přijela k nám do Milevska. 
Proč k tomu strašnému násilí (byli jsme stručně 
seznámeni s některými smutnými příběhy) mlčí 
křesťané i církve? Je to pohodlné – máme různá 
vysvětlení, ale není to omluva. Vždyť „Mlčení 
vůči zlu je také zlem…“ (Ditrich Bonhoeffer). 
„Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni 
s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás 
může potkat utrpení.“ (židům 13,3).
V další části následovala diskuze, která se za-
měřovala zvláště na pronikání islámu do Evro-
py. Dobrovolný příspěvek účastníků přednášky 
předal P. František Míček Ing. Kahancovi pro 
potřeby organizace. Je možné poskytnout dar 
na pomoc pronásledovaným křesťanům; č. účtu  
a další informace získáte na adrese www.csi-cr.
cz. Alena Růžičková

Proč je křesťanství nejpronásledo-
vanější náboženství? 

Globální válka proti křesťanům?
CSI – Christian Solidarity 

International
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Islám(istic)ká patálie hýbe současností. Málo-
koho události posledních týdnů a měsíců ne-
chávají bez povšimnutí. Kdekdo se k situaci 
vyjadřuje. Prezident republiky vyzývá k vo-
jenskému úderu mezinárodního souručenství 
na Islámský stát a vůbec tvrdému postupu vůči 
projevům islamistického terorismu. Má nemá-
lo příznivců. Na straně druhé mnoho názorů 
varuje před zveličováním problému, odmítá 
bipolaritu muslimského a křesťanského vidění 
světa, zřetelně odděluje islám a terorismus. ře-
šení spatřuje v toleranci a obraně demokracie.
Jedno i druhé vidění má vady na kráse. Prezi-
dentova zkratka „na hrubý pytel hrubá záplata“ 
snad může získat příznivce v restauracích IV. 
cenové skupiny, jinak je hodno spíše hořkého 
pousmání. Obhájci druhé strany barikády mi 
pak připomínají politiku usmiřování (appease-
mentu), již vedl britský premiér Chamberlain 
vůči Hitlerovi koncem 30. let minulého století. 
Kam tyto postoje vedly, ukázal osud Česko-
slovenska v r. 1938/9, posléze celé Evropy…
zajímavým vkladem do diskuse je veřejný pří-
spěvek místopředsedy poslanecké sněmovny 
Jana Bartoška. Pokusil se nabídnout odvážnou 
vizi – můžeme si vybrat mezi křesťanskou a is-
lámskou budoucností Evropy. Odezva je zají-
mavá. zatímco čeští muslimové k tomu spíše 
mlčí, ateisté, neoliberálové a jiní bijí na po-
plach – Bartošek politicky zneužívá strachu 
s islamismu a „vnucuje“ občanům křesťanství. 
Nabízejí jinou vizi. Totiž tu, že naše součas-
nost stojí a budoucnost musí stát výhradně 
na demokracii a svobodě, které nesmějí být 
svázány a spojovány s křesťanstvím.  
Je mi smutno z tohoto plochého a historicky 
nepodloženého pohledu na budoucnost. Důvo-
dem je skutečnost, že jsme společností křes-
ťanskou. Bez ohledu na to, zda se za křesťany 
považujeme či nikoli, zda chodíme do kostela 
a modlíme se v něm, či nikoli. Právě křesťan-
ství totiž dalo světu (tj. prvně v tom euroame-
rickém) vyrůst svobodě a demokracii, lidským 
právům. Křesťanský pohled na svět přinesl dě-
jinnou revoluci - zbavil nás, odkazem na bet-
lémské a golgotské skutečnosti, dosavadního 
neopodstatněného strachu z „nadpřirozených“ 
přírodních sil, různých víl, skřítků, múz, 
vodníků atd. (relikty této minulosti přetrvaly 
např. v našich pohádkách), před kterými se 
do té doby krčil a strachoval svět. Na Desa-
teru a na této svobodě a jejím myšlenkovém 
dědictví pak vyrostla moderní demokracie. 
Nikoli z lůna buddhismu, hinduismu, islámu, 
marxismu, ateismu, šamanismu aj. Ale z lůna 
křesťanských hodnot – křesťanské morálky, 
jež do sebe vložila antickou filosofii a římské 
právo. Tomu se v souhrnu říká křesťanská civi-
lizace. Ploché odmítnutí křesťanské civilizace 
znamená odmítnutí našich vlastních kořenů. 
Pokud je nebudeme mít, pokud se k nim nebu-
deme hlásit a stavět na nich, nemáme budouc-
nost. Vlastně máme – třeba tu islámskou. Ale 
jinou dnes není reálně vidět. Svoboda a demo-
kracie bez křesťanských hodnot je protimluv. 

Evropa křesťanská či islámská?
Buď je vezmeme za své (obnovíme, oživíme), 
nebo nás svoboda a demokracie (jako děti 
křesťanského světa) nečeká. 
Pro čtenáře liberálního vidění světa mohou 
tyto řádky vyhlížet snad poněkud přísně. Od-
pověď však mohou najít v historii – doposud 
každá civilizace v dějinách vždy zanikla teh-
dy, pokud se přestala opírat o hodnoty vyšší, 
hodnoty, jež přesahovaly ji samu. A nepleťme 
se – svoboda a demokracie jsou „jen“ naším 
dítětem, ne více. Byť dítětem vzácným a mi-
lovaným, ale pouze dítětem. Nikoli hodnotou 
vyšší, než naše společnost. 
Proto dilema – Evropa křesťanská nebo islám-
ská – je dilematem nepříjemným, ale pocti-
vým a relevantním. Bez ohledu na naši osobní 
(ne)zbožnost.
Proto pojmenování této skutečnosti poslan-
cem Bartoškem je činem nikoli populistickým 
(jak uvádějí jeho kritici), ale spíše počinem 
pravdivým, odvážným a nadčasovým. Jsem 
rád, že jižní Čechy a naši diecézi reprezentuje 
v Poslanecké sněmovně člověk křesťanského 
vidění světa.

PhDr. Robert Huneš, 
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Postní duchovní obnova 
s P. Vojtěchem Kodetem

TV Noe natočila na podzim r. 2014 
postní duchovní obnovu s P. Vojtěchem 
Kodetem, OCarm. 
Osm půlhodinových přednášek odvysí-
lá takto: premiéra prvního dílu na Po-
peleční středu, a poté v premiéře vždy 
každou postní neděli do Velikonoc.
Věříme, že tímto novým duchovním 
pořadem přispějeme k hlubšímu prožití 
doby postní a Velikonoc.

středa 18. 2. Modlitba, půst a almuž-
  na  (Mt 6,1-6.16-18)

neděle 22. 2. Pokušení Páně 
(Mt 4,1-14)

neděle 1. 3. Proměnění Páně 
(Lk 9,28-36)

neděle 8. 3. Rozmluva se Sama-
  řankou  (Jan 4,5-42)

neděle 15. 3. Uzdravení slepce 
(Jan 9,1-41)

neděle 22. 3. Vzkříšení Lazara 
(Jan 11,1-45)

neděle 29. 3. Vjezd do Jeruzaléma
(Jan 12,12-16)

středa 1. 4. Velikonoční triduum

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

slavnostní otevření 
svatojánského muzea 

v Nepomuku 
sobota 21. 3. 2015

15:00 Mše svatá v poutním kostele 
 sv. Jan Nepomuckého
16:00 Slavnostní přivítání kard. 
 Dominika Duky, OP na prahu 
 poutního kostela sv. Jana Nep.
16:30 Litanie k sv. Janu Nep.
16:45  Průvod do Svatojánského 
 muzea
17:00 Slavnostní otevření a požehná-
 ní nových prostor muzea
17:30 Otevření muzea pro veřejnost
19:00 Koncert duchovní hudby 
 v kostele sv. Jakuba
22:00 Uzavření muzea
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DiEcézNí charita iNforMujE

• Na středu 25. února 2015 zve seniory 
zblízka i zdáli Farní charita Kamenice nad Li-
pou, a to do prostor, kde sídlí (Husovo nám. 
94, Kamenice nad Lipou). Společně s ostat-
ními tu můžete zavzpomínat na své dětství, 
školní léta a dospívání, svatební den, rodinu 
a důležité okamžiky vašeho života. S sebou 
si nezapomeňte vzít fotky či jiné upomínko-
vé předměty a potřebujete-li, pak také brýle 
na čtení. Pokud máte problém s dopravou, stačí 
se předem ozvat pracovníkům místní Charity 
(Jitka Koubová: 731 402 983 a Ilona Fedro-
vá: 733 755 837). Přijďte mezi nás, těšíme se 
na vaše vyprávění! 
• V sobotu 28. února 2015 můžete podpo-
řit dobrou věc a zároveň si užít krásný kon-
cert kytarového virtuosa prof. Štěpána Raka. 
Vstupné z kytarového recitálu známého umělce 
je věnováno na podporu dětí z oblastí postiže-
ných havárií v Černobylu – na projekt Adopce 
na dálku. Koncert pořádá sdružení Jihočeské 
matky ve spolupráci s Diecézní charitou České 
Budějovice, a to v Koncertní síni Otakara Je-
remiáše v Českých Budějovicích v 18.30 hod. 
Vstupenky si můžete koupit přímo v pokladně 
koncertní síně (160 Kč v předprodeji, 200 Kč 
na místě). 
• Pro začínajícího umělce – chlapce ve věku 
5 let – poptáváme darem pianino. Chlapec vy-
růstá pouze s matkou, koupi nástroje si nemo-
hou dovolit. Chcete-li udělat malému hudeb-
níkovi radost, ozvěte se na tel. 604 203 230 
(Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní cha-
rity ČB). Děkujeme.  
• Vůz, mez, les, ves. Každé úterý vpodve-
čer pomáhá dobrovolnice Zdeňka se čtením 
děvčátku, které chodí do první třídy. V komu-
nitní místnosti v sociálně vyloučené lokalitě 
Novohradská v Č. Budějovicích. Topí se tu 
v kamnech a díky plynovému světlu je vidět! 
Chcete nás podpořit? Darujte třeba dříví či pi-
liny na topení. Zahřeje nás to na těle a potěší 
na duši. Děkujeme! 
• Děkujeme firmě Adámková reality za fi-
nanční dar 160.000 Kč, který paní Adámková 
předala ve čtvrtek 29. 1. 2015 ředitelce Die-
cézní charity ČB Michaele Čermákové. Pení-
ze jsou určeny na nákup 4 invalidních vozíků 
do Chráněného bydlení ve Veselí nad Lužni-
cí, pro rodinu s dětmi v Putimi, která se stále 
vzpamatovává z povodní v roce 2013 a pro ro-
dinu v krizi, kdy se těžce nemocná matka stará 
o sedm dětí. Děkujeme! 
• Pracovnice Farní charity Prachatice (te-
rénní program Most naděje) připravily pro děti 
z Ktiše na pololetní prázdniny 30. ledna 2015 
Den plný zábavy. Pro děti byly na místní faře 
připravené různé hry, tvořivá dílnička a velice 
oblíbené malování na obličej. 

Krátké zprávy z charit 
v českobudějovické diecézi

V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí u Prachatic, kde Farní charita Prachatice poskytuje pře-
chodné bydlení pro muže, kteří se ocitli bez přístřeší, se v lednu uskutečnilo několik zajímavých 
akcí. V rekonstruovaných prostorách se muži 17. ledna zúčastnili Kurzu dílenských prací. Ná-
sledně 24. ledna proběhl Kurz vaření. Jak správně připravit vepřový vývar a zapékané brambory 
na smetaně s vepřovou kotletou se mohli přiučit všichni, kteří se kurzu zúčastnili. Nejen uvařit, 
ale i společně sníst.

Kurz vaření

Prachatická Farní charita má domy pro lidi bez domova dva. Kromě Domu sv. Petra pro muže 
provozuje přímo v Prachaticích Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. Tady pracovnice pro 
ubytované děti a jejich maminky připravily několik příjemných aktivit, uvádíme čtyři, které měly 
největší ohlas. V akci Celé Česko čte dětem jsme pokračovali 5. ledna společným čtením z knížky 
Belinka od autorky Síty Rojové. Starší děti již rovněž samy z knihy předčítaly. Po přečtení kapitol 
jsme si společně o hlavní hrdince z knížky povídali. Další akcí byla 18. ledna Cesta za pirátským 
pokladem. Do cíle za pirátským pokladem se děti dostaly pomocí starobylé mapy. Na cestě je 
čekaly úkoly a v cíli zasloužená sladká odměna. Tato akce byla velmi úspěšná. Následovalo 25. 
ledna pokračování v Malování podle fantazie. Dětem byla přečtena pohádka a poté malovaly 
obrázek na motiv příběhu, který se četl. Poslední akcí byla 30. ledna Dětská diskotéka aneb ma-
minkám vstup zakázán – odpoledne plné písniček, tancování a her. 

Malování podle fantazie
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Diecézní charita České Budějovice navštívila Bělorusko
Ve dnech 1.-4. prosince 2014 navštívili Bělo-
rusko pracovníci českobudějovické Diecézní 
charity společně se zástupcem Charity ČR. 
Cílem cesty byla kontrola Adopce na dálku, 
kontrola stavby skladu, dokumentace, návště-
va dětí a seniorů v rodinách, projednání dalších 
možností spolupráce a termínu letního pobytu 
běloruských dětí na jihu Čech v roce 2016. 
za DCH České Budějovice se do země Alexan-
dra Lukašenka vydali Roman Tlapák, vedoucí 
Humanitární pomoci, a Taťjana Anatoljevna 
Šeráková, koordinátorka projektu Adopce na 
dálku. Charitu Česká republika reprezentoval 
její generální sekretář Jakub Líčka.
závěry kontroly jsou následující. Projekt 
Adopce na dálku je dodržován podle sepsané 
smlouvy mezi Diecézní charitou Č. Budějovi-
ce a Diecézní charitou Pinsk (Bělorusko), do-
kumentace je v pořádku, projekt plní svůj účel 
a je vhodné v něm pokračovat. Prostory skla-
du kompenzačních pomůcek, na jehož stavbu 
českobudějovická charita přispívala, plní svůj 
účel. Finanční prostředky na stavbu byly řád-
ně využity, projekt plní svůj účel a je vhodné 

v něm pokračovat. Letní pobyt běloruských 
dětí na jihu Čech by měl proběhnout na začát-
ku srpna 2016, v délce 10-14 dnů. zúčastnit by 

se jej mělo 10-14 dětí, které jsou zařazeny do 
projektu Adopce na dálku. 

Taťjana Anatoljevna Šeráková 

Besedy pro žáky ZŠ v nízkoprahovém klubu Spirála Pacov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála, které provozuje Farní charita Pacov, připravuje 
na toto pololetí sérii interaktivních besed o kyberšikaně pro žáky 6.-9. tříd pacovské základní ško-
ly. Téma bylo zvoleno přímo pedagogy, kteří jej považují za velmi aktuální. V současnosti téměř 
všechny dětí vlastní mobilní telefon či počítač připojený na internet, využívají sociální sítě a jiné 
komunikační kanály. Přestože tyto prostředky mají svou přínosnou funkci, mohou být také nebez-
pečnou zbraní, skrze kterou lze druhým velmi ublížit. Prevence je proto v tomto ohledu namístě. 
žáci základní školy se během besed vedených sociálními pracovnicemi zařízení dozvědí, co je 
považováno za kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, jak správně postupovat v případě, že 
by je někdo napadal, urážel nebo obtěžoval prostřednictvím moderních komunikačních techno-
logií, seznámí se zásadami bezpečného užívání internetu apod. Besedy budou realizovány přímo 
v nízkoprahovém klubu, aby se žáci mohli blíže seznámit s jeho prostředím a nabídkou služeb.
 Ivana Šmilauerová

Jeden titulek v novinách k Růžičkovému plesu 
zněl: „Kdo přišel na Růžičkový ples Oblastní 
charity Vimperk, neprohloupil“, nezbývá nic 
jiného než souhlasit.
Úderem dvacáté hodiny moderátor přivítal 
všechny přítomné hosty a vyzval ředitelku Ob-
lastní charity Vimperk Mgr. Danu Markovou, 
aby ples uvedla.
Po úvodním slově proběhlo předtančení na téma 
„Česká beseda“ a dudácké vystoupení s reperto-
árem lidových písní. V programu nechyběla ani 
ukázka profesionálního tanečního mistra, který 
nejenže předvedl prvky latinskoamerických tan-
ců, ale k překvapení všech zapojil přihlížející 
hosty a tím mimo jiné přispěl k oživení a oprá-
šení vzpomínek na čas strávený v tanečních.
Všichni hosté, kapela i moderátor si ples uží-
vali. Během večera proběhla růžičková dámská 
volenka. Nejedna dáma si díky ní odnesla rudou 
růži a nejeden muž byl vyzván k tanci.
V průběhu celého večera bylo možno zakoupit 
lístky do soutěže o ceny, které věnovali sponzo-
ři, podnikatelé, ale i soukromé osoby. Výtěžek 
z prodeje lístků, růží i vstupenek bude z části 
použit na financování sociálních projektů Ob-
lastní charity Vimperk, část peněz připadne far-
nosti Vimperk, která byla spoluorganizátorem 
tohoto plesu.
za připomenutí také stojí digitální a tištěná pre-
zentace všech služeb Oblastní charity Vimperk, 
kterou bylo možno po celý večer sledovat.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, 
za zapůjčení sálu, dárcům cen a všem, kteří vy-
stupovali a jakkoli pomohli bez nároku na ho-
norář. Velké díky patří hostům, kteří na ples 
přišli. Jana Brabcová

Růžičkový ples OCH Vimperk
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začátkem ledna 2015 proběhl na Písecku již 15. 
ročník Tříkrálové sbírky. V Písku se zapojily 
děti z náboženství a děti ze zŠ Svobodná. Ko-
ledovalo se také v obcích regionu Písek - jako 
již v letech předchozích v Čížové, Čimelicích, 
Heřmani, Kestřanech, Miroticích, Radobyt-
cích, Sudoměři a záhoří. Nově se sbírka usku-
tečnila také v Mirovicích a Putimi. Celkem se 
v Písku a okolí vykoledovalo krásných 63.490.- 
Kč, což je dosud nejvyšší výtěžek. 
Zkušenosti koledníků a vedoucích skupinek
Koledníci nám sdělili svoji nejlepší a nejhorší 
zkušenost z koledování. „Nejlepší zkušenost 
byla asi ta, když za námi sama běžela jedna 
starší paní, jen aby nám mohla přispět,“ svě-
řili se žáci z 9. třídy zŠ Svobodná. „A nejhorší 
byly asi reakce, kdy nám lidé říkali, že Tři krá-
lové už byli, anebo nás rovnou bez reakce ob-
cházeli.“ zajímavé bylo také srovnání koledo-
vání na obci a ve městě: „Chodil jsem ve městě 
i v obci a musím říct, že lepšího přijetí jsme se 
dočkali na vesnici. Tam jsou lidi většinou hodní 
a je to pro ně hezké kulturní zpestření.“ svěřil 
se jeden z koledníků ze zŠ Svobodná. 
Každou skupinku koledníků provázel vedou-
cí starší 15ti let. S dojmy z vedení skupinky 
koledníků v Písku se nám svěřila jedna z ve-
doucích: „Většinou když jsme s dětmi někoho 
zastavili a poprosili, aby přispěl na dobrou 
věc, tak pár drobnými přispěl a dětem tak udě-
lal velkou radost. Když jeden z kolemjdoucích 

Oblastní charita Písek, Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2015 v Písku a okolí

chtěl strčit do kasičky papírovou bankovku, což 
se moc nedařilo, jeden chlapec měl z daru tako-
vou radost, že chtěl kasičku vehementně otevřít, 
aby mu to ulehčil, což samozřejmě nejde. Se 
špatnými reakcemi jsem se také setkala. Jeden 
kolemjdoucí nám řekl, že nežebrá ani nepřispí-
vá. Na dotazy dětí, proč jsou lidé tak nepříjem-
ní, jsem odpovídala, že se jim třeba dnes něco 
špatného přihodilo,“ líčila svoji zkušenost jed-
na z dobrovolnic. „Při koledování v obci jsme 
se také setkali s dost nevrlou reakcí pána, který 

křičel, že je po Třech králích, co tam chceme. 
Snažili jsme se mu vysvětlit, že na obcích vět-
šinou skupinky koledníků chodí o víkendu, pro-
tože je většina lidí doma. Kdybychom chodili 
ve všedních dnech, většina lidí přijíždí z práce 
až po 16. hodině, a to už je skoro tma. Pán držel 
v ruce vařečku a děti se za mě schovávaly, že se 
ho bojí. Tak jsem jim slíbila, že je budu bránit 
do posledního dechu,“ smála se jedna z vedou-
cích skupinky koledníků. 

Lucie Kylbergerová 

Rok co rok hledáme slova, která by dostateč-
ně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se 
na Tříkrálové sbírce podílejí. Koordinovat 
Tříkrálovou sbírku 2015 pro mě bylo milou po-
vinností, která mě naplňovala hrdostí, radostí 
a štěstím.
Již od samého začátku byla z každého oslovené-
ho vedoucího cítit chuť a ochota na Tříkrálové 
sbírce pracovat. Nejenže byli rádi, že jsou opět 
osloveni, ale sami vymýšleli nová a nová místa, 
kam ještě skupinky vyslat a na které dveře na-
psat požehnání K+ M+ B 2015.
zároveň všem zúčastněným děkuji za názory, 
podněty, rady, ale i za jejich příběhy a zkuše-
nosti s dárci.
Velké díky samozřejmě patří koledníčkům, kteří 
to v letošním větrném a deštivém počasí neměli 
vůbec jednoduché. Doufám, že malou odměnou 
a náplastí na stále se namáhající hlasivky při ko-
ledě u každého domu, byla hromada sladkostí 
a vlídná slova. Ta vesměs obsahovala díky, po-
chvaly a kladná přijetí. 
V neposlední řadě si upřímné díky zaslouží ti, 
kteří vhodili do zapečetěných kasiček finanční 
obnos. Výtěžek Oblastní charity Vimperk bude 
z 90% použit na pokrytí provozu Domova klid-
ného stáří Pravětín a 10% sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi.
To, že se sbírky zúčastnilo 28 skupinek, že bylo 

Oblastní charita Vimperk, Tříkrálová sbírka 2015

zapečetěno celkem 45 kasiček, je dobrým důka-
zem toho, že letošní sbírka probíhající na Vim-
persku a zajišťovaná Oblastní charitou Vimperk 
byla opravdu jedinečná.

Slova na závěr? Výtěžek letošní Tříkrálové sbír-
ky organizované Oblastní charitou Vimperk činí 
190 056,- Kč. Všem moc děkujeme!

Jana Brabcová
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V Kamenici nad Lipou, Černovicích, Nové 
Včelnici  a okolních obcích se konala tradiční 
Tříkrálová sbírka již po patnácté. Tentokrát to 
bylo v sobotu 3. ledna. 
Do letošní sbírky se zapojilo více dobrovolníků 
a tím pádem mohlo vyrazit do okolních obcí 
více skupinek, celkem 42. Na koledníky se 
mohli nově těšit např. na Johance, na Betlémě, 
na Vackově, ve Svatavě nebo v Benešově a Pra-
víkově. Koledníci v Kamenici se sešli v 9 hod. 
na faře, kde dostali od pana faráře požehnání. 
Pro všechny koledníky připravila charita malé 
dárečky (zahřívací polštářek) a malou sladkou 
koledu. Po ukončení sbírky čekalo na všechny 
na faře pohoštění a teplý čaj. 
Přes všechno úsilí se koledníci do všech do-
mácností nedostali a tak bylo možno ještě při-

spět v pondělí a úterý do kasičky na Farní cha-
ritě v Kamenici. 
Ve středu 7. ledna 2015 se za účasti zástup-
ce města Kamenice n. L. kasičky rozpečetily 
a spočítaly. Kolem poledne byl znám výsledek 
- výtěžek 162.522 Kč předčil opět rok předešlý, 
a to o 19.611 Kč. Farní charita Kamenice n. Li-
pou obdrží zpět 105.639,30 Kč, které použije 
na podporu terénní pečovatelské a hospicové 
péče v našem regionu. 
Poděkování patří dobrovolníkům a skautům, 
bez jejichž pomoci by se nám nepodařilo zís-
kat tolik peněz, dále Spotřebnímu družstu Jed-
nota Kamenice nad Lipou za připravené a da-
rované balíčky pro koledníky, a samozřejmě 
všem, kdo jste malým i velkým Králům přispěli 
do kasičky. Děkujeme! Jitka Koubová 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 
v Kamenici nad Lipou a okolí

Tříkrálová sbírka proběhla v letošním roce 
v Prachaticích a přilehlých obcích od 4. do 11. 
ledna. Vše začalo v neděli 4. ledna, kdy dostali 
tříkráloví koledníci při mši sv. požehnání od P. 
Josefa v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci 
a následně v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. 
Pak vyšli do ulic šířit poselství štěstí, zdra-
ví a pokoje. Pro koledníky bylo na neděli 11. 
ledna připraveno na prachatické faře poděko-
vání, povídali jsme si o zážitcích z koledování 
a strávili příjemné odpoledne. Letos má sbírka 
krásný výsledek. Celková vykoledovaná částka 
činí 312.320 Kč, což je cca o 70. 000 Kč víc 
než loni. Farní charita Prachatice použije výtě-
žek na podporu svých služeb (tj. pro Charitní 
domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, 
Terénní program Most naděje a Dům sv. Petra 
pro muže v záblatí). Část peněz bude darována 

prachatickému Hospici a římskokatolické far-
nosti Vlachovo Březí. za tuto částku vděčíme 
dohromady 52 skupinkám, které se vydaly ko-
ledovat a pomohly nám tak s udržováním křes-
ťanské tradice spojené s použitím vybraných 
prostředků na dobročinné účely.
Naše poděkování patří dětem, vedoucím skupi-
nek a všem pomocníkům, kteří při přípravě a re-
alizaci přiložili ruku k dílu. Děkujeme a věříme, 
že nám zachovají přízeň i v dalších letech.
Tříkrálový příběh
V pondělí 5. ledna probíhalo koledování v ob-
cích Pěčnov a záblatí na Prachaticku. Skupinku 
tvořili tři sourozenci a koledování si opravdu 
užívali. Měli štěstí na samé milé a usměvavé 
dárce, kteří je vlídně přijímali a za jejich zpěv 
a dárečky jim dávali nejen peníze do kasičky, 
ale také různé sladkosti.

Tak opět po roce (téměř na den) vyšly 10. 1. 
skupinky „tří králů“ po Malenicích, ale také 
v Setěchovicích, Bolíkovicích, Straňovicích, 
zlešicích, Černěticích, zálezlech, Nišovicích 
a Lčovicích. Tentokrát jsme měli zázemí na ma-
lenické faře. zde se děti převlékaly do kostý-
mů, vedoucí skupinek si nabírali cukříky, ka-
lendáříky a vyzbrojili se křídou. Nutno říci, že 
sobotě předcházela velice větrná a deštivá noc, 
kdy mnozí dospělí pochybovali o tom, že sbírku 
bude možné druhý den uskutečnit. Ale naštěstí 
nám sv. Petr přál. Vítr sice byl stále velký, tak-
že koledníci své koruny cestou odkládali, ale 
hlavně nepršelo. Každá skupinka se svým ve-
doucím obcházela určený „rajón“, aby přinesla 
požehnání do každého domu a podarovala cuk-
říky a kalendářem. Po letech tradice Tříkrálo-
vé sbírky už jsou lidé velice vstřícní a nejenže 
přispějí do kasiček, ale mají něco dobrého i pro 
koledníky. 

Po skončení sbírky se všichni opět sešli na faře, 
kde odevzdali oblečení, kasičky, odpočinuli si 
a bylo pro ně připraveno občerstvení.
Dne 12. 1. 2015 byla sbírka sečtena a odeslá-
na na účet celorepublikové Tříkrálové sbírky. 
Výsledek je skvělý, částka přesáhla tu loňskou 
a činí 44 939 Kč.
Letos je naším záměrem přispět na vzdělávání 
Sunila Kumara z Indie a zbylé finance by nám 
měly pomoci pořídit další služební automobil 
pro Pečovatelskou službu Charity Malenice.
Všem dárcům velice děkujeme za příspěvky 
i za milé přijetí koledníků.
Vedoucím skupinek patří také poděkování, 
zvláště těm, kteří nám vyšli vstříc a vypomohli 
doslova „na poslední chvíli“. Koordinátorkou 
TS je po mnoho let Petra Hovorková i té patří 
veliké díky. Jaroslava Houzimová

Charita Malenice,
Tříkrálová sbírka 2015

Farní charita Prachatice, Tříkrálová sbírka 2015

Příjemné odpoledne ale neskončilo nejlépe. 
Při návratu z koledování se služební auto naší 
charity střetlo s protijedoucím vozidlem, jehož 
řidič ve velké rychlosti vyjel do protisměru 
a naboural do nás. V současné době ještě pro-
bíhá léčení jednoho z dětí, dvě dívky jsou již 
v pořádku. Dům sv. Petra v záblatí tímto při-
šel o služební vozidlo, které bylo vyhodnoceno 
jako neopravitelné...  Jana Schwarzová 
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 počet evidovaných aktuální výnos
 pokladniček
Charita Bílá Hůrka 12 41 549 Kč
Charita Kaplice 36 102 505 Kč
Charita Malenice 14 44 939 Kč
Charita zliv 10 33 353 Kč
Diecézní charita České Budějovice 50 137 660 Kč
Farní charita Boršov nad Vltavou 27 167 740 Kč
Farní charita Český Krumlov 10 57 362 Kč
Farní charita Jindřichův Hradec 18 52 074 Kč
Farní charita Kamenice nad Lipou 50 162 522 Kč
Farní charita Katovice 35 117 230 Kč
Farní charita Milevsko 37 90 727 Kč
Farní charita Pacov 24 119 793 Kč
Farní charita Prachatice 60 312 320 Kč
Farní charita Protivín 7 15 649 Kč
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem 11 42 134 Kč
Farní charita Tábor 29 101 500 Kč
Farní charita Týn nad Vltavou 41 175 779 Kč
Farní charita Velešín 20 102 331 Kč
Farní charita Veselíčko 15 38 643 Kč
Farní charita Vyšší Brod 7 28 478 Kč
Farnost Bechyně 2 23 121 Kč
Farnost Borovany 23 94 660 Kč
Farnost Chlum u Třeboně 6 32 396 Kč
Farnost Chýnov 9 55 403 Kč
Farnost Doudleby 3 12 161 Kč
Farnost Kamenný Újezd 5 30 019 Kč
Farnost Kasejovice 2 9 242 Kč
Farnost Ledenice 17  60 206 Kč
Farnost Lišov 20 70 716 Kč
Farnost Mladá Vožice 4 45 827 Kč
Farnost Nepomuk 8 62 868 Kč
Farnost římov 15 28 673 Kč
Farnost Rudolfov 16 71 397 Kč
Farnost Sezimovo Ústí 12 38 652 Kč
Farnost Soběslav 6 59 272 Kč
Farnost Štěkeň 9 48 804 Kč
Farnost Střízov 19 60 919 Kč
Farnost Suchdol nad Lužnicí 10 58 224 Kč
Farnost Veselí nad Lužnicí 6 22 088 Kč
Farnost Vodňany 34 195 686 Kč
Městská charita České Budějovice 132 247 987 Kč
Oblastní charita Horažďovice 70 232 832 Kč
Oblastní charita Nové Hrady 36 101 223 Kč
Oblastní charita Pelhřimov 121 583 875 Kč
Oblastní charita Písek 35 63 490 Kč
Oblastní charita Strakonice 70 236 434 Kč
Oblastní charita Sušice 50 339 035 Kč
Oblastní charita Třeboň 25 161 187 Kč
Oblastní charita Vimperk 50 190 056 Kč
CELKEM   5 180 741 Kč

(arci)diecéze / počet evid. pokladniček aktuální výnos
Arcidiecéze olomoucká 5 081 23 865 566 Kč
Arcidiecéze pražská 1 390 5 146 685 Kč
Diecéze brněnská 4 336 20 990 966 Kč
Diecéze českobudějovická 1 328 5 180 741 Kč
Diecéze královéhradecká 3 357 13 497 079 Kč
Diecéze litoměřická    800 2 082 802 Kč
Diecéze ostravsko-opavská 2 716 13 955 435 Kč
Diecéze plzeňská 1 038 3 831 976 Kč
Tříkrálový koncert 26 842 DMS  764 997 KČ
CELKEM 89 316 247 Kč

DiEcézNí charita iNforMujE

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015
Charita sečetla obsah všech pokladniček sbír-
ky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke kolední-
kům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč. „Vý-
nos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro 
potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité 
životní situaci,“ říká ředitel Charity ČR. 
„Je to dobrá zpráva o naší společnosti a jsme 
vděčni každému, kdo přispěl,“ říká ředitel Cha-
rity ČR Lukáš Curylo. „Získané peníze jsou 
pro nás současně závazkem, s jejich pomocí 
chceme zmírnit utrpení a potíže lidí v nouzi.“ 
Pomoc lidem v nouzi je hlavním heslem celo-
státní Tříkrálové sbírky, která se letos počát-
kem ledna konala již popatnácté. Letošní vý-
nos je také největší v historii sbírky. 
z výtěžku bude podpořeno několik stovek pro-
jektů na podporu osob a rodin v sociální nouzi, 
dětí a dospělých s hendikepem, nemocných a 
seniorů.
„Letos koledovalo s pokladničkou kolem dva-
ceti tisíc tříkrálových skupinek, tedy o téměř 
tisíc více než loni,“ říká hlavní koordinátor 
Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Všem ko-
ledníkům a vedoucím skupinek děkujeme, pro-
tože bez nich by se akce nemohla uskutečnit.“
Po shromáždění peněz na jednom bankovním 
sbírkovém účtu (podmínka zákona o veřejných 
sbírkách, jinak by nebylo možné celkový vý-
nos zjistit a kontrolovat) a po pečlivé kontrole 
dokladů bude obnos znovu rozdělen podle pře-
dem daného klíče: 
Téměř dvě třetiny z obnosu (65%), který byl v 
teritoriu místní Charity, jež koledu organizova-
la vykoledován, se sem opět vrátí, aby podpořil 
některé z místních projektů. 
Dalších 15% výnosu sbírky připadá na pro-
jekty diecézních charit, 10% výnosu sbírky je 
věnováno na humanitární pomoc do zahraničí 
(z výtěžku je rovněž tvořen krizový fond pro 
řešení nenadálých událostí), 5% procent výno-
su sbírky připadá na podporu projektů Charity 
Česká republika a zbylých 5% výnosu sbírky je 
v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
„Chci poděkovat všem dárcům, organizátorům 
a koledníkům za přípravu, průběh a výnos sbír-
ky, která pomůže mnoha lidem v nouzi,“ říká 
ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
Přispět do sbírky lze celoročně zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 
na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, na po-
moc potřebným půjde 28,50 Kč. Službu pro-
vozuje Fórum dárců.). Finanční příspěvek lze 
také poslat na účet Tříkrálové sbírky číslo 
66008822/0800 u České spořitelny, variabilní 
symbol 777 (účet je otevřen po celý rok). 
Sbírku pořádá Charita ČR s podporou Nadace 
České spořitelny. 
Na webové adrese http://www.dchcb.cz/trikra-
lova-sbirka/zamery-sbirky-za-charity-na-letos-
ni-rok/ najdete záměry využití peněz za charity 
českobudějovické diecéze. 

Charita Česká republika  

Koleda Tříkrálové sbírky
je sečtena. Děkujeme!
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DiEcézNí KatEchEticKé stŘEDisKo

České Budějovice
***

Kostel Nejsv. Srdce Páně
pátek 27. února 2015 

od 16 hod.

Mše sv. Pro děti 
***

Katedrála sv. Mikuláše
sobota 21. března 2015 

od 15 hod.

svátost sMíření Pro děti

Pokračování semináře pro učitele náboženství 
o vstupech do škol

Na Teologické fakultě Ju pokračoval od čtvrtka 5. 2. do soboty 7. 2. seminář pro učitele nábo-
ženství, který byl zaměřen na tzv. vstupy do škol a který pořádalo DKS ve spolupráci s TF Ju. 
Jedná se o možnost nabídnout školám témata, která jsou pro absolventy semináře s akreditací 
MŠMT a mohou nabídnout školám užitečné informace pro náplň jejich rámcově vzdělávacích 
programů. 
Seminář začal již vloni na podzim tématem o Mistru Janu Husovi, vzhledem k letošnímu 600. 
výročí jeho upálení. Letos jsme pokračovali jinými tématy. Nejprve jsme se ve čtvrtek zabývali 
jihočeskými křesťanskými osobnostmi. Prof. Martin Weis nám udělal velmi pěknou přednášku 
na téma Doba a osobnost Petra Chelčického, biskupa Jana Valeriána Jirsíka a nakonec Mons. 
Karla Fořta. V pátek jsme dopoledne a část odpoledne věnovali islámu, který nám předsta-
vil Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. a didaktice, kterou nám přednesla garantka tohoto semináře 
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Účastníci semináře si mohli odnést domů skripta Poro-
zumění světovým náboženstvím, která obsahují i didaktické metody, jak toto téma vhodně pro 
školy připravit. 
V sobotu přišlo na řadu téma Bible a její literární žánry, především zpráva o Stvoření, kterou 
nám přednášel  ThLic. Adam Mackerle, Th.D. závěr v sobotu odpoledne patřil opět doc. Lud-
mile Muchové. 
Moc děkujeme všem přednášejícím za hodnotné přednášky a Mgr. Heleně Machulové z Teolo-
gické fakulty Ju za zorganizování semináře. Věříme, že mnoho učitelů náboženství se díky těmto 
seminářům odhodlá nabídnout školám ve svém okolí program na dané téma - všem nám přejeme 
v tomto úsilí mnoho úspěchů. -dks-

HODNOTNý DáReK? 

DáReK PřeDáVAJíCí 

HODNOTy!

Rainer Oberthür

obrazy života 
- život v obrazech

88 obrazových karet pohlednicového 
formátu a příručka 44 didaktických 

her k rozvoji abstraktního 
myšlení a porozumění symbolům 

Bible a křesťanství. 

Příručka má 155 stran formátu A4. 
Kromě výuky náboženství lze karty 
využít i při výuce na 1. stupni ZŠ 

nebo v hodinách výtvarné, hudební 
nebo literární výchovy. Vhodné pro 
práci s dětmi, ale také pro skupiny 

mládeže nebo seniorů.
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DiEcézNí cENtruM MláDEžE

Diecézní centrum života mládeže i letos pozvalo mladé lidi nejen z českobudějovické diecéze 
na akci s názvem „Pololetky na Ktiši“. Tuto příležitost, jak strávit čas prázdnin ve společenství 
mladých lidí plný radosti, sdílení, her, práce a modlitby, využilo na 15 mládežníků. 
Každý, kdo nás ve dnech prázdnin navštívil, přispěl svým kamínkem do mozaiky programu, a tak 
vzniklo jedinečné dílo. A co jsme společně prožili? Jako „jeden muž“ jsme vyráželi do práce 
v lese či domě a mohli tak vytvářet a přetvářet centrum, nebáli jsme se stát součástkou automo-
bilu, plnit úkoly, a tak zdárně doběhnout do cíle odpolední hry. K večeru jsme společně hráli 
hry ať už deskové nebo jiné. Večer ukončovali společným sdílením a modlitbou. Byly to tradiční 
prázdniny s netradičními zážitky.  Jana Kurková, tým DCŽM Ktiš

Pololetní prázdniny na Ktiši
Jeden z workshopů...

Odkud pocházíš? Co jsi studovala? Pracova-
la jsi už někde, než jsi nastoupila na DCM? 
A jak ses k práci na DCM vůbec dostala?
Jsem ze Starého Města u uherského Hradiště. 
Po studiu Stojanova gymnázia na Velehradě, 
které pro mě bylo výborným startem do živo-
ta, jsem přišla studovat teologii do Českých 
Budějovic. 
V tomto školním roce učím na českobudějo-
vickém Biskupském gymnáziu Jana N. Neu-
manna náboženství. Práce na DCM mi spadla 
do klína přímo z nebe. Bůh mi ji dal darem! 

Jaká máš očekávání?
Na takovou otázku často odpovídám, že oče-
kávám velké věci, protože na cestě s Bohem 
zakouším velké věci. 

Jak se ti líbí v Jižních Čechách?
Všude vyprávím o tom, jak jsou České Budě-
jovice krásné. Cítím se tu velmi dobře a ráda 
bych tu i zůstala.

Rozhovor s Marií Němcovou
Od ledna máme na Diecézním centru mlá-
deže novou kolegyni. Položili jsme jí pár 
otázek…

Co ráda děláš, jaké máš zájmy?
Možná se budete divit, ale to, co mě v živo-
tě naplňuje, se nyní prolíná s mou pracovní 
náplní na DCM. Ráda jezdím s kamarády 

na víkendovky, duchovní obnovy, Školu křes-
ťanského života a evangelizace… Podílím se 
na vedení společenství vysokoškoláků u sa-
lesiánů, modlitebního společenství Chaire 
a navštěvuji mnohá jiná. Ráda hraju bowling 
a jezdím autem.

Jaká je Tvá oblíbená kniha, film nebo seriál, 
světec či jiná významná osoba?
Bible, I shouldn´t be alive, Dlouhá cesta, sv. 
Antonín...

Na jaké místo na světě, kde jsi ještě nebyla, by 
ses ráda podívala?
Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida, Asie... 

Budeš pracovat s mladými lidmi. Co na nich 
obdivuješ? Co myslíš, že potřebují – co bys 
jim přála, aby měli? 
Na mladých lidech obdivuji jejich sebevě-
domí, energii, spontánnost, chuť do života 
i jejich odhodlání hledat v životě to správné, 
pravdu s velkým „P“, pro kterou stojí za to žít! 
Přeji všem radostné srdce!

ZVeMe
* Na konci února, 27.-28. 2. 2015, 
se v Českých budějovicích usku-
teční další ročník Ministrantského 
turnaje ve florbale. 
Zveme všechny kluky-ministranty 
z diecéze, aby se turnaje zúčastnili. 
Informace a podrobnosti k přihlašo-
vání týmů naleznete na webových 
stránkách www.dcm.bcb.cz. Na pro-
gramu bude nejen florbalové klání. 

* o měsíc později, 27.-28. března 
2015, proběhne rovněž v Českých 
budějovicích Diecézní setkání 
mládeže. 
Zveme všechny mladé naší diecéze, 
aby přijeli a společně prožili neopa-
kovatelnou atmosféru. Podrobnější 
informace k programu naleznete na 
plakátech, které připravujeme k dis-
tribuci.  

* Postní duchovní obnova
20.- 2. 2. 2015 na DCŽM Ktiš

* Večer mladých
28. 2. 2015 ve Volyni

Více informací naleznete na 
www.dcm.bcb.cz
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DCR připravuje… 
„Jak se vyrovnávat s minulostí“ - přednáš-
ka Mons. Aleše Opatrného ve středu 18. 3. 
2015 v 17 hod. v kostele Sv. Rodiny. Je urče-
na nejen pro seniory, ale pro všechny, kterým 
je minulost přítěží. Více na http://www.dcr.
bcb.cz/udalosti

Víkendové setkání rodin v době velikonoč-
ní 24.-26. 4. 2015 v klášteře Božího Milo-
srdenství v Nových Hradech. Hostem bude 
Mgr. Ing. Jan Čapek, tématem jsou vztahy 
mezi rodiči a dětmi teoreticky i prakticky, 
tedy efektivně! Nebude chybět modlitba, 
adorace, mše, příležitost k svátosti smíření, 
rozhovory ve skupině i v manželské dvoji-
ci, svědectví i společný čas pro rodiče a děti 
v sobotním odpoledni.

DiEcézNí cENtruM Pro roDiNu

Mnozí mladí, ale i starší i hostitel-
ské rodiny zažili neopakovatelnou 
atmosféru Evropského setkání 
mladých v Praze na přelomu roku. 
V lednovém čísle Setkání jste se mohli dočíst 
o zážitcích mladých všeho druhu, o tom, jaký 
přínos mělo. I ten, kdo sledoval setkání v te-
levizi, nemohl nevnímat jeho opravdu silnou 
a obohacující atmosféru. 

Setkání, v jehož v popředí byla modlitba a zku-
šenost společně prožitého křesťanství, formuje 
léta mnohé, není jen výsadou komunity v malé 
francouzské vesničce; tzv. modlitba Taizé u kří-
že se šíří a zdomácňuje i jinde, můžete ji zažít 
i v Českých Budějovicích ve studentském kos-
tele Sv. Rodiny v ul. Karla IV.
Komunita Taizé organizuje nejen setkání mla-
dých, ale ve vybraných termínech i setkání 
rodin. Nestačí totiž počkat, až bude potomko-
vi oněch vytoužených 18 let a pak ho odeslat 
do světa s tím, že dobré pro život načerpá. To 
pak mohou být rodiče zklamáni, že má jejich 
ratolest úplně jiné představy o životě a o nějaké 
podněty z jejich strany už nemá zájem. zkrát-
ka a dobře platí staré dobré známé: Železo se 
má kout, dokud je žhavé - a navíc dnes je ur-
čitě nejvýš přínosné ukázat dětem rozměr žité 
víry i jinde ve světě, povyskočit z české kotliny 
a získat tak nadhled, otevřít se světu.
Proto přicházíme s nabídkou týdenního po-
bytu ve francouzské komunitě Taizé v ter-
mínu 17.-23. 8. 2015. Program je uzpůsoben 
pro různé věkové kategorie, začíná skupinou 
dětí od 3 let, dětem se věnují zkušení animáto-
ři. Dobrodružné a zajímavé je pro děti setkání 
s vrstevníky z jiných národů. Ti starší, kteří za-
čínají vládnout cizím jazykem, mohou poprvé 
vyzkoušet, že jim to učení k něčemu je a že se 
dokážou třeba s obtížemi domluvit. Podobně je 
tomu i pro dospělé. ubytování a strava v Tai-
zé je velmi jednoduchá, luxus zažijete ovšem 
v duchovní rovině. Svědčí o tom mnohé rodi-
ny, které do Taizé zavítali nejednou a nadšeně 
o něm vyprávěli.
Několik rodin se k cestě do Taizé s DCR již při-
hlásilo, ale jejich počet není dostačující. Pro zá-
jemce rádi zařídíme společnou dopravu, může 
být pro vás jednodušší organizačně i jinak. Je 
možné se ale přidat k výpravě DCR i dopravou 
vlastním autem, ta umožní průběh vyhovující 
vašim potřebám i dovoz vlastních potravin. 
Můžete také cestu tam i zpět využít k návštěvě 
dalších míst podle individuálního zájmu.
Dejte nám prosím vědět obratem, zda máte zá-
jem, budeme pak pokračovat v organizaci a bu-
deme vám schopni sdělit, kolik by pobyt stál. 
zatím se můžete nezávazně přihlásit na http://
www.dcr.bcb.cz 

V přihlášce napište, jaký způsob dopravy prefe-
rujete, popř. další podněty.
Více informací o pobytu pro rodiny v Taizé.
http://www.taize.fr/cs_article14561.html

Taizé pro rodiny

Přednáška „Aby láska v rodině rostla“ se konala v rámci cyklu přednášek ČKA 4. února v před-
náškovém sále knihovny v Jindřichově Hradci. Sešlo se přes 35 posluchačů a po přednášce ná-
sledovala živá diskuze, kterou uzavřela až končící otvírací doba knihovny. Díky organizátorům 
i návštěvníkům, bylo nám s vámi hezky.  -dcr-

VIII. světové setkání rodin
V listopadovém čísle Setkání jsme přinesli po-
prvé informaci o Světovém setkání rodin.
22.-27. září 2015 přivítá město Filadelfie 
v Pensylvánii jeho účastníky.  Setkání rodin 
má i tentokrát své téma, jeho cílem je zdůraznit 
význam rodin, upozornit na jejich skutečnou 
hodnotu pro dobro společnosti. Mottem se-
tkání v r. 2015 je „Naším posláním je láska: 
rodina plná života“.
Chceme dnes upozornit na aktuální informace 
k této události, jeho organizace totiž vrcholí. 
Případným zájemcům o setkání rodin ve Fi-
ladelfii doporučujeme sledovat www.rodiny.
cz, kde se budou průběžně objevovat infor-
mace k organizaci cesty a rovněž http://www.
worldmeeting2015.org
Byly vypracovány přípravné katecheze ke svě-
tovému setkání, jsou ke stažení i na našich 
stránkách pro potřebu společenství i jednot-
livých rodin http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/
VIII-svetove-setkani-rodin.html

Aktuality pro rodiny ze světa
Biskupská synoda o rodině 
Po mimořádném loňském synodu o rodině 
ve Vatikánu přinášíme informace k řádné syno-
dě o rodině, která pokračuje na podzim 2015. 
I laici jsou přizvání ke spolupráci.
Otázky přípravného dokumentu pro synodu 
o rodině na webu 
Je zveřejněn přípravný text Lineamenta, text 
z dosavadního jednání i otázky, které jsou sou-
částí  pro řádné shromáždění biskupské synody 
o rodině pořádané na podzim roku 2015. zá-
jemci si mohou text s otázkami stáhnout na 
http://www.dcr.bcb.cz/clanky/Mimoradny-sy-
nod-o-rodine-ve-Vatikanu.html
přečíst závěrečnou zprávu loňské mimořádné 
synody (tzv. Relatio synodi) a odpovědi poslat 
do 20. února 2015 na ncpr@volny.cz
Všechny příspěvky k tomuto tématu najdete 
souhrnně na www.rodiny.cz
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Bohoslovci 
Arcibiskupského semináře 
v Praze 
tě srdečně zvou 
na duchovní víkend 
mladých mužů

t a M M í M
téma: PraMen v Poušti

13.-15. března 2015

Přihlášky posílejte do pondělí 9. 3. 2015
tammim@signaly.cz

www.tammim.spolco.cz

Týden jarních prázdnin mohly děti, navště-
vující Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež (NZDM) sv. Františka z Assisi - klub Fa-
nouš, prožít netradičně. Sociální pracovnice 
pro ně připravily mnoho zábavných úkolů, 
procházek, tvoření a dokonce stavbu ves-
mírné stanice. 
Děti si vyrobily skafandry a dověděly se 
spoustu zajímavých věcí o vesmíru. 
Pěkným zážitkem byla také návštěva u mi-
levských dobrovolných hasičů, kdy si děti 
mohly prohlédnout hasičskou techniku. Vý-
klad jim k tomu podal Petr Kozák, děti si zo-
pakovaly čísla tísňového volání, druhy sirén, 
vyslechly příběhy, které hasiči zažili při pož 
áru, ale i například, když byly v okolí záplavy. 
A sedět ve vysokém hasičském autě je taky 
zážitek!

Alena Růžičková, 
ředitelka Farní charita Milevsko

Jarní prázdniny v Milevsku

KATOLICKá 
TeOLOGICKá FAKULTA

UK V PRAZe
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

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

e-mail: dekan@ktf.cuni.cz

ČESKé BuDěJOVICE
kostel Sv. Rodiny 

CYKlUS pOSTNíCH pŘEDNÁšEK 
S KARlEm SKAlICKým 

Na cestě 
ke štěstí života

Postní přednášky 
v českobudějovickém kostele 

Svaté Rodiny přednese 
prof. ThDr. Karel Skalický 
vždy v úterý 24. února, 
3. března a 10. března 

v 18 hod.

SuŠICE, KOSTEL SV. VáCLAVA

„PůST CHLAPů“
Nabídka do postní doby pro opravdové chla-

py, kteří se nebojí postního rána 

každou postní sobotu - 21. 2, 
28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. 

od 5 do 7 hod., 
kdy mohou využít příležitosti k pravidelné-

mu zastavení se v kostele sv. Václava v Sušici 
a ve společenství chlapů prožít postní rána 

s Bohem. 
Programem provede P. Tomas van Zavrel. 

Pokud se nemůžete postit s námi v Sušici, 
můžete se s námi postit na dálku tam, 

kde jste.

Přespání z pátku na sobotu je možné 
po předchozí dohodě (tomas@vanzavrel.cz)
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PoštoVNí schráNKa

Jihočeské kostelíky V.
Docela klidně by se dalo tvrdit, že nám ten 
loňský pestrobarevný podzim začal opravdu 
zlatým zářím. Ani svítání svatováclavského 
nedělního rána nad jihočeskou metropolí 
nevěstilo nic jiného. Obloha vymetená, bez 
jediného mráčku. Ale zdání klame. Po ujetí 
desítky kilometrů mlha jako mléko. Měl jsem 
co dělat, abych bez nehody naplnil svůj plán 
při návštěvě dalších z jihočeských kostelíků.

RADOBYTCE
Měl jsem ještě chvilku času na informace 
z vývěsky, zatímco jáhen pan Košatka již plnil 
funkci klíčníka a otevíral branku nad schodiš-
těm vedoucím do náspu ke kostelu. Přátelské 
přivítání a následné seznámení také s adminis-
trátorem farnosti P. Hemalou z Písku. I když 
byla velká mlha, stačil jsem si hned uvědomit, 
co se zde změnilo, kolik tady bylo vykonáno 

Farní charita Milevsko uspořádala svůj již 
18. ples, který se konal v sobotu 31. 1. 2015 
v Domě kultury v Milevsku. 
Výsledek snažení mnoha lidí stál za to. Bylo 
náročné sehnat ceny do tomboly, oslovovat 
sponzory, přivážet ceny - často to bylo obilí 
či brambory. Nakonec jsme měli 398 cen a 15 
hlavních, které se losovaly. Hosté se dobře ba-
vili, tančila benefičně i skupina Farida. 
Po odečtení všech nákladů jsme dosáhli zisku 
17 tis. Kč, které použijeme na dofinancování 
našich projektů. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a neustále 
nás povzbuzují a podporují. 
Na snímku jsou naši milí každoroční hosté, 
trvalý jáhen Augustin Jarolímek s manželkou. 
 -aru-

18. ples FCH v Milevsku

práce od mé poslední návštěvy, když zde ještě 
působil pan vikář Jan Krejsa z Mirotic. 
Historický přehled uvádí, že zdejší plebanie je 
zmíněna rokem 1360, matriky vedeny od roku 
1669, kostel gotický s opravou v letech 1730-
31 se zasvěcením sv. Ondřeji, apoštolu. K far-
nosti dříve patřilo i dvanáct přifařených obci, 
ke konci osmdesátých let bylo uváděno přes 
1200 věřících. Dnes v obci trvale žije 32 oby-
vatel. 
V daném roce 1360 je zde připomínán plebán 
P. Martin, po něm dalších 60 kněží včetně za-
stupujících. V roce 1656 Dvojctihodný kněz 
P. Stan. Przybilowicz. Po vzniku samostatné-
ho Československa byly pořízeny nové zvo-
ny. Byly sňaty v roce 1942 s názvy Vlastimil 
(187 kg) a Lidumil (135 kg). V letech 1969-71 
zde zastupoval P. J. Čížek z Chraštic, po něm 
P. V. zborovský z Mirovic. Od roku 1971 byla 

Pokračování na 20. straně.

Radobytce - budova nové fary s heslem na fasádě (A.D. 1990 - Aby všichni byli jedno). 

Radobytce - kostel v mlhavém oparu...
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Pokračování z 19. strany.

farnost spravována z Mirotic (P. J. Krejsa).
Jako další údaje lze uvést, že první zmínka je 
daná rokem 1350, v roce 1730 přestavba z no-
vogotiky na baroko, v roce 1759 požár staré 
fary. 
Dne 29. 9. 1990 došlo k vysvěcení nové fary, 
na fasádě s heslem biskupa M. Vlka „Aby 
všichni byli jedno“. Na prostranství mezi farou 
a kostelem stojí Památná lípa (r. 2013), kte-
rá byla zasazena při návštěvě sester těšitelek 
jako památka na rok 1876, kdy se zde naro-
dila zakladatelka Kongregace sester Těšitelek 
Božského Srdce Ježíšova S. M. Róza Barbora 
Vůjtěchová.

MIROTICE
Měl jsem stejně času, jako administrátor far-
nosti, abych se stačil přesunout do nedalekého 
kostela sv. Liljí opata, v nedalekých Miroticích. 
Plebanie zmíněna rokem 1299, matriky vedeny 
od roku 1663, děkanství od roku 1901. Kostel  
původně románský z 2. pol. 12. st. z té doby 
je i věž a část zdiva kostela. Poprvé je připo-
mínán roku 1254, v roce 1497 je uváděn jako 
utrakvistický. Přestavěn byl raně barokně roku 
1694 a následně v letech 1870-2 do slohu pseu-
dorománského. K farnosti bylo přifařeno dal-
ších šest obcí. 
Historie města je nejen bohatá, ale také velice 
smutná a tragická. Královské svobodné měs-
tečko vzniklo kolem kostela v 2. pol. 13. století 
a sloužilo jako opěrný bod na královské stezce. 
První zmínky o obci ze 14. století. Ke zničení 
došlo za husitských válek. Od roku 1544 pod 
správou zvíkova. Roku 1562 došlo ke zřízení 
vlastní radnice, roku 1575 velký požár zničil 
50 domů. Při vpádu Pasovských roku 1611 
přišla další zkáza a městečko zaprodáno v pod-
danství. Ani Třicetiletá válka se obci nevyhnu-
la, v letech 1639-48 přišlo nové ničení a zabí-
jení. Další pak při dubnovém bombardování 
americkými hloubkaři roku 1945. 
Statut města byl obci znovu udělen v r. 1998, 
dnes zde žije cca 1200 občanů. O tom, že míst-
ní farníci si svého kostela opravdu váží, jsem 
se přesvědčil ihned při vstupu. Jakmile jsem 
zacílil objektiv fotoaparátu k prvnímu snímku, 
již jsem byl důrazně upozorněn, že se to nesmí. 
„Což kdyby nám to tady vykradli, dneska člo-
věk neví…“ Velice rád jsem podal vysvětlení, 
za jakým účelem byla moje návštěva páchána...

František Růžička, České Budějovice

Radobytce - interiér kostela při mši sv.

Mirotice - mše sv.

Mirotice - kostel v podzimní mlze...

kájov, neděle 22. 2. 2015 
v 17 hod.

Milosrdné sestry Sv. Kříže 
zvou do Kájova na 

zpívané nešpory 
a slavnostní požehnání 

se zaměřením na 
Národní eucharistický kongres.



* Čtvrtek 19. 2. v 19 hod. - Pa-
nelová diskuse: Česká společ-
nost mezi Západem a Východem
Rok 2014, kdy uplynulo čtvrt století od pádu 
Berlínské zdi, byl rokem zápasů a politických 
diskusí. Lze z nich soudit, že naše společnost 
dospěla na rozcestí? A pokud ano, tak jaké jsou 
alternativy, nebo mezi čím se rozhoduje? Mezi 
Západem a Východem, demokracií a autorita-
tivním režimem? Jaké jsou nejbližší výzvy? A co 
dělat, chceme-li sami přispět k posilování práv-
ního státu, demokracie a svobody? 
Hosté: PhDr. Jan Stříbrný (historik), Mgr. Mar-
tin Rosocha (učitel Gymnázia Třeboň), Pavel 
Fischer (bývalý velvyslanec ve Francii), Mgr. 
David Henzl (římskokatolický kněz, správce 
farností v Třeboni a okolí), moderují David Pi-
thart a Mária Pfeiferová. 

* Čtvrtek 5. 3. v 19 hod. - Jana Vacíková: 
Člověk očima přírodních věd a křesťanské 
teologie
Jak vnímají člověka současné speciální vědy 
a jak takový obraz koresponduje s biblickou 
zprávou o člověku? Nalézáme jak překvapivé 
shody v obou pojetích, tak i fundamentalismus 
na obou stranách. Co z takového srovnání vy-
plývá pro náš život? 
RNDr Jana Vacíková je autorkou knihy na dané 
téma, pokud kniha stihne vyjít, bude zároveň 
představena. 

* Čtvrtek 19. 3. v 19 hod. - Panelová disku-
se: Svoboda tisku nebo islamofobie? 
Kde je hranice mezi konstruktivní kritikou, hu-
morem a urážkou? Jsme Charlie Hebdo? Je 
muslim potenciální džihádista? Máme se bát 
islámu a muslimů? Co vadí muslimům: naše 
křesťanství, nebo náš ateismus? Co zaplní ná-
boženské vakuum v pokřesťanské Evropě? Jak 
žít vedle jinověrců? 
Hosté panelu budou upřesněni.

Místo konání: aula třeboňského gymnázia 
(ul. Na Sadech)
Vstupné dobrovolné.
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ÚNOR 2015 - NOVINKY 

Matta el-Meskin - Starý a nový člověk v nás
Sbírka textů a modliteb zná-
mého egyptského koptského 
mnicha nás vede cestou pro-
měnění „z člověka starého 
v člověka nového“, v procesu 
proměňování a napodobová-
ní Krista, jež se uskutečňuje 
každodenním následováním, 
nasloucháním Slovu a úsilím o stále obnovo-
vanou bratrskou lásku. brož., 136 s., 185 Kč

P. Vojtěch Kodet - Postní obno-
va  CD, MP3, 109 Kč

André-Mutien Léonard - Slyší Bůh naše 
modlitby?
Belgický biskup nabízí po-
ctivou odpověď na otázku, 
kterou si klademe všichni. 
Jednoduchým jazykem uvádí 
do hluboké pravdy o prosebné 
modlitbě. upozorňuje na ně-
která nebezpečí. A spolehlivě 
posílí vaši víru. V Boží slovo, jeho návrat, lás-
ku a zázraky. brož., 64 s., 99 Kč

Elias Vella - Křížová cesta s Marií
brož., 62 s., 109 Kč

Anastasio Ballestrero - Modlitby 
(2. vyd.)
Sbírka spontánních, rozjíma-
vých modliteb, inspirovaných 
Božím slovem. Vytryskly ze 
srdce muže Božího, z jeho 
hluboké a osobní víry v Kris-
ta. Vnímavý čtenář v nich 
zaslechne pozvání k vlastní 
modlitbě a k následování, protože pravá křes-
ťanská modlitba je vztah. 
Anastasio Ballestrero, OCD (1913-1998) byl 
bosý karmelitán, později turínský arcibiskup 
a kardinál. V říjnu 2014 byl zahájen proces 
jeho blahořečení. brož., 104 s., 99 Kč

KARMELITáNSKé
NAKLADATELSTVí 

www.ikarmel.cz

PErsoNalia 

P. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D., OMI 
byl na žádost svého řeholního představené-
ho k 31. 1. 2015 odvolán z funkce adminis-
trátora farnosti Tábor-Klokoty a excurrendo 
administrátora farnosti Dražice, vše vikari-
át Tábor, a od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015 byl 
jmenován výpomocným duchovním farností 
Tábor-Klokoty a Dražice, vše vikariát Tábor. 
P. Mgr. Jiří Můčka, OMI byl se souhlasem 
svého řeholního představeného od 1. 2. 2015 
jmenován administrátorem farnosti Tábor-
Klokoty a excurrendo administrátorem far-
nosti Dražice, vše vikariát Tábor. 
P. Dominik Hroznata Holický, JC.D. byl 
od 15. 1. 2015 ustanoven farním vikářem far-
nosti děkanství u kostela sv. Mikuláše v ČB, 
vikariát České Budějovice-město a výpo-
mocným duchovním ve farnostech: Třeboň, 
České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Chlum 
u Třeboně, Krabonoš, Lutová, Majdalena, 
Rapšach a Suchdol nad Lužnicí, vše vikariát 
Jindřichův Hradec.  -acebb-

Česká křesťanská 
akademie Třeboň

V uplynulém roce (stav k 31. 12. 2014) se 
na níže uvedené sbírky celkem shromáždilo:
* sbírka na Svatopetrský haléř: 693.981,- Kč
* sbírka na misie: 1,097.386,- Kč
* sbírka na bohoslovce: 495.957,- Kč
* sbírka na potřeby DCH: 542.814,- Kč
* na opravu katedrály 410.370,- Kč
* na potřeby diecéze 500.390,- Kč
Všem dárcům, kteří na tyto sbírky přispěli, 
a všem správcům farností, kteří sbírky ve svých 
farnostech organizovali a výtěžek zaslali 
na uvedené účely, patří upřímné, Pán Bůh za-
plať! -acebb-

Celodiecézní (a jiné) sbírky 
v roce 2014 - rekapitulace

ČeSKé BUDěJOVICe, 
KATeDRáLA SV. MIKULáŠe

18. února 2015 
PoPElEČNí stŘEDa

mše svaté s udělováním popelce
*   *   *

8:00 hod.
hlavní celebrant Mons. Adolf Pintíř

administrátor českobudějovické diecéze
*

16:00 hod.
*

18:00 hod.
hlavní celebrant J. E. Mons. Pavel Posád

pomocný biskup českobudějovický

TáBOR, DěKANSKý KOSTEL
V úterý 10. 3. 2015 v 9.30 a 17.30 hod.

v děkanském chrámu 
Proměnění Páně na hoře Tábor 

provede Víťa Marčík 

„Moravské pašije“
Tato inscenace Teátru Víti Marčíka 

je připravena pro postní dobu.

Stále méně lidí ví, proč se Velikonoce slaví, 
a slovo „pašije“ začíná být velmi cizí.

Tradice pašijí se vytrácí nebo zůstává jen v kos-
telích. Přitom pašije – příběh o utrpení a smrti 
Ježíše Krista – mají velkou a bohatou historii. 

V každé obci se před Velikonocemi pašije hrály, 
zpívaly, ztvárňovaly. V historii nacházíme krásná 

hudební díla a divadelní představení, jež se 
věnují tomuto tématu (J. S. Bach, B. Martinů…).

„Moravské pašije“ chtějí přispět k obnovení 
těchto tradic. Víťa Marčík přichází s pašijemi, 

které ztvárnil svým osobitým způsobem – lido-
vou formou, jako vypravěč a loutkář. 

4. pochod pro život 
v Českých budějovicích

V sobotu 7. 3. 2015 v 10 hod.

V 9 hod. bude v kostele Božského srdce 
Páně v Rudolfovské ul. sloužena 

na úmysl ochrany života mše svatá.



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 však 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!

* Mimořádně na Popeleční středu 18. 2. od 16.00 
naladíte první díl postního cyklu Pojď za mnou, 
který ovšem v dalších dnech a týdnech budeme 
vysílat každý pátek od 22.00 v čase relace Do-
týkání světla. Tématem prvního zamyšlení se 
stane Ježíš z Nazareta, jenž vykoupil člověka 
i svým ukázkovým životem. Jistě platí, že kdo 
žije jako Kristus, dojde spásy, a proto se chceme 
zamýšlet nad lidskými projevy Ježíše a jeho cho-
váním; to abychom věděli, co konkrétně máme 
následovat. Poprvé se zaměříme na otázku Je-
žíšovy poslušnosti, kterou mimo jiné projevil 
přijetím křtu a odmítnutím ďáblových pokušení. 
Prvním hostem olomouckého redaktora Marka 
Chvátala bude P. Gorazd Krušina, OPraem.

* Každý pátek od 9.30 zachytíte živé vysílání 
z pražského studia Kristián. V hodinovém bloku 
rozhovorů, do kterých se svými dotazy či po-
střehy můžete zapojit, přivítáme 20. 2. Jaroslava 
Krčka. Host redaktorky Jany Beránkové bude 
hovořit o duchovní a lidové hudbě v Čechách. 
Nalaďte si Živě z Prahy! 

* Relace Mezi slovy, kterou zachytíte v premiéře 
každou sobotu od 22.10 nebo v repríze následují-
cí čtvrtek od 9.30, se ponořuje do spletitých osu-
dů neobyčejných osobností. Hosty redaktorky 
Hany Svanovské budou 21.2. Regina a Ondřej 
Slámovi. Manželé zasvětili svůj profesní život 
péči o umírající. Ondřej je lékařem v paliativní 
ambulanci Masarykova onkologického ústavu 
v Brně, Regina je vedoucí lékařkou v Hospicu 
sv. Alžběty. Proč se jako lidé středního věku ori-
entují právě na umírající? A co jim jejich práce 
přináší? Relace s datem 28. 2. se jmenuje Pan 
Edwards a Juliánka. Edwardsův syndrom je 
genetické onemocnění, jedná se o neléčitelnou 
vrozenou vadu, která vzniká při chybném roz-
dělení buněk. Většina dětí s touto diagnózou 
nepřežije porod, popř. první rok života. Juliánka 
Sladkowská, která v roce 2014 oslavila sedmé 
narozeniny, se ráda směje, ráda pozoruje své ses-
třičky, když si hrají, a ráda se přitulí ke svému 
tatínkovi. Kvůli své nemoci má ale např. vážné 
srdeční potíže a v psychomotorickém vývoji je 
na úrovni zhruba ročního dítěte. O tom, jaké sta-
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Křížová cesta s papežem Františkem
Křížová cesta je sestavena z vybra-
ných pasáží z exhortace Evangelii 
gaudium a promluv, které kard. Ber-
goglio pronesl ještě v době svého 
působení v diecézi Buenos Aires. 
Papežovy myšlenky vedou náš pohled k Ježí-
šově lásce, se kterou se sklání k naší ubohos-
ti, a k jeho odevzdanosti Otci. Svou oddaností 
Otci Ježíš překonává vzdálenost mezi člověkem 
a Bohem, kterou jsme vytyčili svým hříchem. 
Ježíš chce, abychom se mu stávali podobnými 
a ubírali se celým svým životem k jeho a k na-
šemu Otci. Nestojí však daleko před námi jako 
ukazatel, kterého nikdy nebudeme schopni do-
sáhnout. On sám nás bere na svá ramena a nese 
nás tam, kam bychom sami nikdy nedošli.

Brož., 40 str., 68 Kč

K ROKu zASVěCENéHO 
žIVOTA
Heiner Wilmer - To jsi můj Bůh? 
I kněz vystavuje svou víru otázkám 
 195 Kč

Bruno Chenu (usp.) - Silnější než 
nenávist Sedm životů pro Boha 
a pro Alžírsko  250 Kč

Jan Dobraczynski - Boží přítelky-
ně Příběh o Terezii z ávily  285 Kč

Walter Ciszek - S Bohem v Rusku 
23 kněžských let v sovětských věze-
ních a sibiřských pracovních tábo-
rech  349 Kč

Bakhita (2 DVD) Květ z Afriky 
 399 Kč

NOVé záLOžKY
Svátosti
V setu záložek vyvstávají svátosti 
prostřednictvím myšlenek církev-
ních otců a liturgických textů jako proměňující 
setkání. záložky jsou oboustranné.
Sedm svátostí: Křest, Biřmování, Svátost smí-
ření, Eucharistie, Manželství, Svátost kněžství, 
Svátost nemocných. 8 ks, 32 Kč

Liturgický rok
Symboly či biblické texty přibližují podstatu 
liturgických období a zvou k jejímu dalšímu 
objevování. záložky jsou oboustranné.
Dvanáct záložek: Liturgický rok, Advent, Vá-
noce, Půst, zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 
sobota, Velikonoční doba, Mezidobí, Slavnosti 
a svátky Páně, Slavnosti a svátky Panny Marie, 
Svátky a památky svatých. 12 ks, 48 Kč

rosti i radosti péči o ni provázejí, budou hovořit 
její rodiče, manželé Sladkowští. 

* V pondělí 23. 2. nabízíme k poslechu reprí-
zu pořadu plzeňského studia Hroznata s titulem 
Eva Štixová - předsedkyně Židovské obce 
v Plzni. K mikrofonu Pavla říhy usedla dáma, 
která se narodila během 2. světové války a první 
roky svého života strávila v koncentračním tábo-
ře v Terezíně. Nyní, jako předsedkyně židovské 
obce v Plzni, je zodpovědná za zachování židov-
ské kultury a tradic nejen v západočeské metro-
poli, ale v celém regionu. Rozhovor o historii, 
současnosti i nejisté budoucnosti stále se zmen-
šující komunity židů v Plzni uvedeme od 9.30.

* Od 24. 2. vysíláme v rámci relace Barvínek 
postní cyklus věnovaný Janu Husovi - letos si 
připomínáme 600. výročí jeho upálení. Proto se 
vypravíme po jeho stopách, abychom o reformá-
torovi zjistili co nejvíce zajímavých informací. 
První díl vyprávění nás přenese do Husince. 
Vysílání pro děti a mládež připravují vždy v úte-
rý od 16.00 nebo v repríze následující sobotu 
od 9.30 Luděk Strašák a Kateřina Kovaříková. 

* Kafemlýnek, pravidelný pořad, který osloví 
především ženy na mateřské nebo rodičovské 
dovolené, prarodiče, učitele nebo vychovatele, 
zachytíte každé úterý od 9.30. Relace s datem 
24. 2. nese název Úcta k eucharistii mezi plot-
nou a žehličkou. Redaktorka Irena Kintrová bude 
s P. Tomášem Cyrilem Havlem mluvit o tom, jak 
spojit modlitbu, duchovní život a úctu k nej-
světější svátosti s cestou za nákupy, do školky, 
od pračky k žehličce. Povolání k mateřství má 
své dary, jen je objevit! 10. 3. zaměříme pozor-
nost na téma Dítě a elektronika. Hostem Ivany 
Horákové bude učitel Pavel Motyčka, který se 
zamyslí nad místem dětí ve světě internetu. Ať 
už chceme či ne, děti se ve virtuálním světě po-
hybují od útlého věku. Jaká můžeme stanovit 
a dodržovat pravidla a jak také užívat bohatství, 
které svět počítačů skrývá – na to odpoví další 
Kafemlýnek. 

* V rozhovoru s hostem studia Vojtěch, Vladi-
mírem Neškudlou, který se jako dobrovolník 
již mnoho let angažuje ve sdružení NET FOR 
GOD, se dozvíte mnoho zajímavostí z činnosti 
organizace. zjistíte, co je smyslem hnutí, čím 
oslovuje nejen věřící, ale i hledající, jak přispívá 
k živému ekumenizmu nebo jaké vazby je pojí 
ke komunitě Chemin Neuf. K poslechu pořadu 
s názvem NET FOR GOD v královéhradec-
ké diecézi zve a na slyšenou se v úterý 24. 2. 
od 22.00 těší Martin Weisbauer.  -js-
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Anička se narodila 21.  dubna 1943 v Albrechticích nad Vltavou, 
kde prožila své dětství. začátek jejího života nebyl nijak idylický. 
Jen díky obětavosti své maminky a tety i vlastní silné vůli, cíle-
vědomosti a inteligenci mohla v Plzni vystudovat medicínu. Jako 
studentka navázala již v Plzni živý kontakt nejen s místní církví, ale 
poznala tam i důležitost ekumenických vztahů.
Po promoci nastoupila své první místo v malé nemocnici ve Volyni, 
kde působila dvanáct let. Ve zdejší farnosti se stala záhy přítelky-
ní mnoha místních věřících a samozřejmou členkou živého spole-
čenství, které se tam vytvořilo. Do Volyně jsme tehdy v roce 1967 
s manželem a dětmi přijeli a tam jsme se s Aničkou seznámili. Po-
znala jsem v ní ženu energickou, svéráznou, ale i laskavou a vždy 
ochotnou pomoci tam, kde bylo třeba. žila františkánskou spiritua-
litu a to způsobem nenápadným a přitažlivým. 
Po dvanácti letech se v roce 1978 přestěhovala do Vodňan, kde dále 
působila ve své lékařské profesi. Dojížděla také do Strakonic, kde 
pracovala na interním oddělení tamější nemocnice a vedla diabeto-
logickou poradnu. I ve Vodňanech se plně zapojila do života farnos-
ti. Její akční radius byl však mnohem větší a okruh jejích přátel se 
stále rozrůstal. Např. i na charismatických konferencích z plna srdce 
chválila Pána. 
Po odchodu do důchodu nezůstala nečinnou, ale dojížděla do pra-
chatického hospice, kde brala především víkendové služby. Pra-
chatický hospic byl i místem ukončení jejího pozemského života. 
zemřela po těžké nemoci v noci ze soboty 17. na neděli 18. ledna. 
Pro Aničku a její racionální posouzení vlastní situace bylo typické, 
že to byla ona, kdo požádal P. Pavla Lišku, kterého poznala před 
lety ve Volyni jako dvanáctiletého chlapce, aby se postaral o její 
křesťanský pohřeb. A on to učinil obdivuhodným a srdečným způ-
sobem. Několik dnů před její smrtí, kdy bojovala i se strachem, ale 
děkovala i za svůj život, zaznělo z jejích úst: „jen žádné chvalořeči“. 
Právě proto jsme však ve Vodňanech při rozloučení od P. Pavla za-

slechli, že je nutné chválit Pána Boha za veliké věci, které jí a jejím 
prostřednictvím i nám učinil. Kolika účastným tohoto rozloučení 
pomáhala a nasměrovala je na správnou životní cestu! Jak prakticky 
a velkoryse vnímala to, kde je třeba pomoci. uvědomovat si veliké 
Boží skutky a děkovat za ně je důležité, protože jinak kolem sebe 
stále jen slyšíme, jak se máme špatně, co všechno nám hrozí a kdo 
všechno za to může, což nás vede do pesimismu a deprese. Když 
však vnímáme, co Bůh koná, a to i v našem nejbližším okolí, v živo-
tě našich blízkých, můžeme si zachovat radost a naději i v obtížných 
situacích.
Tu neděli, kdy Anička zemřela, se papež František v Manile setkal 
s filipínskou mládeží. Pronesl při tom obsáhlou řeč a mimo jiné řekl: 
„Má-li člověk naplnit svůj život, má-li růst v lásce, musí mluvit tře-
mi jazyky: jazykem mysli (rozumu), jazykem srdce a jazykem rukou. 
A všechny musí být v harmonii. Nestačí vědět (mít informace), je 
třeba otevřít srdce a soucítit. A nestačí jen soucítit, je také třeba 
přiložit ruku k dílu tam, kde je to možné.“ A to dělala Anička celý 
svůj život. 
Svědčila o tom i vzpomínka a poděkování otce biskupa Jiřího za její 
působení v diecézní pastorační radě počátkem 90. let, jež přednesl 
přítomný diecézní administrátor Mons. Adolf Pintíř, který vyzvedl 
i to, že jako lékařka uměla nejen poznat příznaky, ale i hledat a od-
stranit příčiny choroby nejen těla. 
Dojemné bylo i poděkování obyvatel domu, v němž ve Vodňanech 
37 let bydlela, za pěkné sousedské vztahy, které vytvářela. 
Stručně a srdečně promluvil ředitel prachatického hospicu Dr. Ro-
bert Huneš a dávný přítel P. Pavel Kuneš. 
Když prostorem chrámu, který Anička dlouhá léta zdobila květi-
nami, zazněla píseň sv. Františka „Učiň mne Pane, nástrojem“ 
a na závěr „Bože chválíme Tebe...“, bylo to potvrzení toho, že žena, 
s kterou jsme se loučili, byla milostí Boží tím, čím byla a ta jeho 
milost nebyla u ní marná... (nebo nadarmo?)  Helena Faberová

Díky, Aničko!
Vodňanský kostel Narození Panny Marie byl 24. ledna t. r. zcela zaplněn. Krásnou a mimořádnou atmosféru rozloučení s výraz-
nou osobností nejen naší diecéze MUDr. Annou Schánilcovou je velmi těžké písemně zachytit. Snad mohu říci, že se ve Vodňa-
nech v tomto dni projevila především skutečnost láskyplné vděčnosti a obdivu přátel, kolegů, pacientů, kněží i laiků, do jejichž 
životů zasáhl autenticky pravdivý křesťanský život zemřelé.



www.rehole.bcb.cz

Naše komunita sídlí v Milevsku, na severním 
okraji českobudějovické diecéze, a obývá nej-
starší klášter v celých jižních Čechách. Ten 
byl založen roku 1187 velmožem Jiřím z Mi-
levska, který sám nebyl ženatý a toužil něja-
kým způsobem učinit svůj život plodným. Pro 
tuto fundaci si pozval premonstrátské bratry ze 
želivské kanonie, kteří v počtu dvanácti brat-
ří přišli naše místo osídlit a vystavět. V jejich 
čele stál mladičký opat Jarloch. Přišli do místa, 
které již dlouhou dobu bylo křesťanské, o čemž 
nám hovoří především archeologické nálezy 
pod klášterní bazilikou, které odhalují před-
chozí existenci dvou kostelů, z nichž jeden byl 
ještě předtím přestavován. To vysvětluje i to, 
proč si Jiří z Milevska pro své založení vybral 
z praktického hlediska nejobtížnější místo, 
z nichž měl na výběr. 
Postupem doby se milevský klášter stal jednou 
z nejdůležitějších církevních institucí v naší 
zemi. Bratři se zde modlili, pečovali o lidi ži-
jící v okolí, opisovali knihy, vyráběli dlaždice, 
pěstovali vědu… To všechno ukončila husitská 
revoluce, která milevský klášter uvrhla do ži-
voření a postupného zániku v polovině 16. sto-
letí. Na začátku 17. století byl stavebně i du-
chovně obnoven, pokračoval s menšími otřesy 
v době josefínských reforem až do roku 1950. 
Během komunismu z něj byla fara, ale řeholní 
život byl opět obnoven v roce 1990.
Od té doby zde trvale bydlí a působí sedm 
bratří ze strahovské kanonie, jejímž závislým 
domem milevský klášter je. Na tomto místě 
především žijeme svůj premonstrátský život, 
který spočívá ve společné liturgické modlit-
bě, společenství života i majetku a dále službě 
lidem, kteří jsou nám svěření v okolních far-
nostech. Farní duchovní správa je těžištěm na-
šeho pracovního úsilí navenek. Spočívá v péči 
o lidi všech věkových kategorií, ať už jsou to 
předškoláci či školní mládež, které se věnuje-

Milevští premonstráti

me mimo jiné výukou ve školách. Pak mládež, 
kterou doprovázíme formou příležitostných 
i pravidelných setkání. Věnujeme se rodinám, 
ať už formou společných setkání, individuální-
ho doprovázení formou návštěv nebo organizo-
váním a poutí a společných aktivit, vyrůstající 
z okolností daných míst (např. myslivost, škol-
ka v Předbořicích, farská zahrada v Nadějkově 
atd.). Starší lidi doprovázíme formou setkává-
ní, pak také svátostnou péčí o ně i v případech, 
kdy už sami nemohou navštěvovat bohoslužby.
Samozřejmě, že nezastupitelnou kněžskou 
úlohou ve farnostech je péče bohoslužebná 
a svátostná. Snažíme se nejen pokrýt pravi-
delný farní duchovní servis, ale také vychází-
me vstříc lidem v místech, která slaví nějaké 
zvláštní události (poutě v kapličkách, různá 
žehnání hasičské techniky, praporů, pomníků 
atd.). uvědomujeme si, že liturgie je vrcholem 

činnosti církve, proto nechceme zapomínat ani 
na její předpoklady, tzn. setkávání farníků při 
farních katechezích, biblických hodinách, ple-
sech či letních zábavných akcích.
Svou sílu a inspiraci však čerpáme z našeho 
společného života v mateřském klášteře, kde 
společně své činnosti promýšlíme, modlíme se 
za ně a pomáháme si v jejich uskutečňování. 
To, co dělá jeden, je inspirací a povzbuzením 
pro druhého a úspěch jednoho je i potěšením 
druhého. Proto vnímáme své premonstrátské 
charisma jako cenný dar nejen pro svou službu, 
ale hlavně pro nás samotné. 
Prožívání svého způsobu života jako smyslupl-
ného, je to, co nakonec je asi touhou každého 
člověka. Chceme však prosit, abychom byli 
ve svém hledání cest pozornější, v následování 
důslednější a ve všem více proniknuti Božím 
Duchem. P. Řehoř J. Žáček, OPraem.


