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(...) V tomto Ježíšově prvním velkém 
kázání se slovo blahoslavení, neboli 
šťastní, objevuje devětkrát (srov. Mt 
5,1-12). Podobá se refrénu a připo-
míná nám Pánovo volání procházet 
spolu s ním cestu, která je navzdo-
ry všem problémům cestou pravého 
štěstí.
Ano, drazí mladí, hledání štěstí je při-
rozené pro všechny lidi každé doby 
a každého věku. Bůh vložil do srdce 
každého muže a ženy hlubokou tou-

hu po štěstí, po plnosti. Všímáte si, 
jak neklidná jsou vaše srdce a jak ne-
únavně hledají, co by mohlo nasytit 
jejich touhu po nekonečnu?
První kapitoly knihy Genesis nám 
představují nádherné blahoslaven-
ství, k němuž jsme povoláni, a které 
spočívá v dokonalém společenství 
s Bohem, s ostatními lidmi, s příro-
dou a s námi samými. 

Blahoslavení čistého srdce, neBoť oni Budou vidět Boha

(Z poselství Svatého otce Františka 
k XXX. světovému dni mládeže 2015.)

3 březen 2015
ročník
XXV.

Foto: Pavel Ambrož



Varhany jsou prohlášeny kulturní památkou. Jedná se o monu-
mentální „romantické“ varhany, stavěné v letech 1912-16 varha-
nářskou firmou Heinrich Schiffnera. Je to poslední monumentál-
nější dílo. V době pořizování tzv. rekvizičního katastru ke konci 
1. světové války byly považovány za dokončené a žádalo se pro 
jejich koncertní kvality o vynětí jejich prospektových píšťal z re-
kvizice. Podle informací Ing. B. Plánského, který byl dlouholetým 
poradcem krnovského varhanářského závodu, však dokončení 
poznamenala 1. světová válka a rozpad firmy Schiffner (v roce 
1916-17). Dokončení nástroje již provedl Schiffnerův spolupra-
covník Josef Růžička, který Schiffnerův závod převzal. Nástroj, 
resp. jeho provoz, tak od samého začátku provázely obtíže - jak 
z důvodu použití nevhodných materiálů a součástí, tak i z důvo-
du dvojího rukopisu stavby.

Jde o třímanuálový nástroj (se třemi klaviaturami nad sebou) 
s pedálem a 49 znějícími rejstříky (kovové píšťaly v basech a pro-
spektu zinkové, dále cínová slitina). Varhanní skříň je jednotná, 
provedena v secesním slohu, který v řadě detailů odráží vlivy 
beuronského slohu. Skříň sestává ze 3 polí oddělených na verti-
kálních lištách třemi dvojicemi andělů-cherubů. 
Střední pole i obě okrajová pole jsou opatřeny horizontálními 
břevny s texty žalmu č. 95 (CANTATE DOMINUM CANTICUM 
NOVUM / LAUDATE EUM OMNES GENTES /, LAUDATE EUM 
OMNES POPULI): „Zpívejte Pánu píseň novou, chvalte ho 
všechny národy, chvalte ho všichni lidé“. 
Obloukovité zakončení středního pole je završeno dvojicí klečí-
cích andělů (z profilu), hrajících na harfu umístěnou mezi nimi. 
Plastické figurální prvky mají zlatě zdůrazněné kontury a deko-
rativní detaily, které - vepsané do čtverců a obdélníků - zdobí 
také čelní stranu nástroje. Jde o hodnotný prospekt, pro který je 
v Čechách možné najít jen málo hodnotou srovnatelných parael.

V současnosti jde o největší, zřejmě v původním stavu zachovalý 
nástroj firmy Heinrich Schiffner na našem území a největší do-
chovaný nástroj pozdně romantického období v Českých Budě-
jovicích a okolí, navíc v hodnotné a na svou dobu výtvarně nad-
průměrné varhanní skříni z dílny uměleckého závodu Bohumila 
Murdocha. Pro kvalitní práci této firmy svědčí i nástroj v Českém 
Krumlově v kostele sv. Víta.

Tento nástroj je však již více než 30 let nefunkční a jeho roli v kos-
tele sv. Jana Nepomuckého převzal elektronický nástroj domácí 
výroby z rukou farníků. Ing. Plánský dále uvádí, že koncem 60. 
let se uvažovalo o rekonstrukci varhan pro koncertní provedení, 
vzhledem k příznivé akustice chrámu. Poškozenou pneumatic-
kou trakturu však již nebylo možné opravit. Obnova stávajícího 
membránového systému, velmi citlivého na jakoukoli netěsnost 
a kvalitu materiálu, by znamenala zhotovit jej s ohledem na naru-
šení červotočem, dožití klížených papírových trubic apod. z velké 
části nově, a to ještě s rizikem dílčích nespolehlivostí v závislosti 
na klimatu a současně obtížnou dostupnost k odstranění závad. 
Vždyť například materiál na tisíce drobných membrán v nástroji, 
ve své době běžný a cenově přijatelný, již v současnosti není 
vždy odpovídající kvality, o ceně nemluvě. 
Proto bylo rozhodnuto, že bez zásahů do původního vizuální-
ho provedení hracího stolu bude pneumatický ovládací systém 
nástroje nahrazen spolehlivějším a také cenově přijatelnějším, 
elektrickým. Po zvukové stránce bude ovšem v souladu se zá-
sadami památkové péče plně respektována původní zvuková 
podoba.

Práce na opravě nástroje provádí skupina odborníků v čele se 
zkušeným pražským restaurátorem Ing. Martinem Poláčkem. 
Tento varhanář již realizoval práce např. na velkých varhanách 
v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích či v Třebíči, a na několika 
nástrojích v Praze.

Varhany kostela sv.Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí 
v Českých Budějovicích

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích

pořádá

BENEFIČNÍ KONCERT
Antonín Dvořák: STABAT MATER

22. března 2015 v 17 hod.

Účinkují:
Marie Pešková (soprán), Dagmar Volfová (alt),

Aleš Voráček (tenor), Josef Škarka (bas) 

Chrámový sbor a orchestr Velešín s hosty
Petr Chromčák (dirigent), Marie Pešková (sbormistr)

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu místních varhan.

V současnosti se provádí sanace dřevěných píšťal a dalších dře-
věných prvků proti červotoči gama paprsky v Roztokách u Prahy. 
Pracuje se také na vnitřním vybavení hracího stolu. 
Ihned ve fázi demontáže nástroje čekalo na realizátory první 
překvapení: mechanismus ovládání vzdušnic nebyl realizován H. 
Schiffnerem, jak se všeobecně předpokládalo (a jak o tom hovoří 
historické prameny), nýbrž již jeho následovníkem J. Růžičkou. 
Toto zásadní poznání vyvolalo již na samém začátku prací pře-
budovat celé koncepce opravy této části nástroje. Další práce 
budou postupovat zejméne podle finančních možností farnosti, 
a snad již bez podobných zásadních „překvapení“. Bez Boží po-
moci a štědrosti dárců se farnost neobejde.

Sám kostel sv. Jana Nepomuckého je vystavěn v novoromán-
ském slohu, presbytář ve slohu beuronském. Není bez zajíá-
mavosti, že tak náročná stavba byla konsekrována za dva roky 
po zahájení stavby. Tento rok v září to bude výročí sta let od kon-
sekrace. 
Kostel prošel v letech 2009-2014 velkými opravami za význam-
ného přispění peněz z EU. Na vybrané části díla přispělo přispělo 
i Město České Budějovice a soukromí dárci. 
Byla provedena oprava střešní krytiny, fasády, vnitřní elektro-
instalace a interiérových omítek, ve 2. fázi pak kompletní dre-
nážní systém vně kostela, oprava schodišť a truhlářských prvků 
a v neposlední řadě restaurování rozsáhlých nástěnných maleb 
v prezbytáři. Kostel tak ke svým „100. narozeninám“ dostal zcela 
nový kabát. Poslední zbývající částí, která chybí k jeho úplnému 
a autentickému oživení, je právě obnova varhan. Pokud by se 
podařilo provést rekonstrukci varhan do tří let, jak je plánováno, 
bylo by to také 100 let od okamžiku, kdy poprvé zazněly. Po do-
končení opravy nástroje získá Město České Budějovice další 
reprezentativní prostor ke konání varhanních koncertů a dalších 
společenských a kulturních akcí.

Pro zajištění alespoň tolika finančních prostředků a také pro pre-
zentaci této náročné akce, aby rekonstrukce mohla pokračovat, 
jsme se rozhodli uspořádat BENEFIČNÍ KOCERT. Na programu 
bude STABAT MATER od Antonína Dvořáka. Koncert se usku-
teční v neděli 22. března 2015 v 17 hod. v kostele sv. Jana Nepo-
muckého v Českých Budějovicích. Vstupné, které je dobrovolné, 
bude celé věnováno na opravu místních varhan. Skladbu prove-
de chrámový sbor a orchestr Velešín, spolu s hosty.

Číslo účtu: Farnost sv. Jana Nepomuckého-varhany  373 215 3399 
/ 0800

S použitím podkladů PhDr. Víta Honyse a Ing. M. Poláčka 
zpracoval Václav Junek, sbormistr

Fotografie z počátku rekonstrukce varhan najdete na 3. straně 
obálky.
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(...) V Kristu, drazí mladí, se tedy nachází plné dovršení vašich snů o dobru 
a štěstí. Pouze On může uspokojit vaše očekávání, jež jsou mnohokrát klamány 
falešnými přísliby světa. Jak řekl svatý Jan Pavel II.: „On je tou krásou, která vás 
tolik přitahuje; On ve vás podněcuje tu žízeň po radikalitě, která vám nedovolí 
uspokojit se s kompromisem; On vás nutí, abyste odložili masky, které činí ži-
vot falešným; On čte ve vašich srdcích ta nejopravdovější rozhodnutí, která by 
druzí chtěli potlačit. Ježíš ve vás vzbuzuje touhu udělat z vašeho života něco 
velikého“ (Modlitební vigilie na Tor Vergatě, 19. srpna 2000: Insegnamenti XXIII/2 
[2000], 212).
(...) V čem tedy tkví štěstí pramenící z čistého srdce? Vycházíme-li ze špatností 
způsobujících nečistotu člověka, které Ježíš vyjmenovává, vidíme, že tato otáz-
ka se týká především oblasti našich vztahů. Každý z nás se musí naučit rozlišit, 
co může jeho srdce „znečistit“, musí si vytvořit jasné a citlivé svědomí, schopné 
„rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé“ (Řím 12,2). Je-li 
nutná obezřetnost při péči o vše stvořené – o čistotu vzduchu, vody a potravin 
– tím více musíme střežit čistotu toho nejcennějšího, co máme: čistotu našich 
srdcí a našich vztahů. Tato „lidská ekologie“ nám pomůže dýchat čistý vzduch, 
který se rodí z krásných věcí, ze skutečné lásky a ze svatosti.
(...) Období mládí je časem, kdy se otevírá velké citové bohatství přítomné 
ve vašich srdcích, hluboká touha po opravdové, krásné a velké lásce. Kolik síly 
je v této schopnosti milovat a být milován! Nedovolte, aby tato vzácná hodnota 
byla falšována, ničena nebo pokřivena. K tomu dochází, když do našich vzta-
hů vstupuje využívání bližního jako nástroje pro egoistické cíle, mnohdy jako 
pouhého předmětu pro uspokojení. Následkem těchto negativních zkušeností 
zůstává srdce raněné a nešťastné. Prosím vás, nemějte strach ze skutečné lás-
ky, které nás učí Ježíš a kterou svatý Pavel popisuje takto: „Láska je shovívavá, 
láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co 
se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo 
ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí 
podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, 
všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává“ (1 Kor 13,4-8).
Chci vás pozvat ke znovuobjevení krásy lidského povolání k lásce a přitom vás 
vyzývám, abyste se vzepřeli rozšířené tendenci banalizovat lásku a především 
snaze redukovat ji pouze na sexuální stránku, a tím ji zbavovat jejích podstat-
ných charakteristik – krásy, společenství, věrnosti a zodpovědnosti. 
(...) Ještě jednou vás vyzývám, abyste se s Pánem setkávali v časté četbě Pís-
ma svatého. Pokud ještě na to nejste zvyklí, začněte s evangelii. Přečtěte si 
každý den jednu pasáž. Nechte, aby Boží slovo promlouvalo k vašim srdcím 
a přinášelo světlo na vaši cestu (srov. Žalm 119,105). Objevíte pak, že Boha 
lze „vidět“ také v tváři bližních, především těch nejvíce opomíjených: v chudých, 
hladových, žíznivých, cizincích, nemocných, uvězněných (srov. Mt 25,31-46). 

(Z poselství Svatého otce Františka k XXX. světovému dni mládeže 2015.)

slavnostní otevření svatojánského muzea 
v Nepomuku 

sobota 21. března 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 požehnání 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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Křtitelnice s obrazem a ostatky pražských 
mučedníků.

Pouť v Horní Pěně k bl. Bedřichu Bachsteinovi
V sobotu 14. 2. se vydařila pouť do Horní 
Pěny, kde se narodil bl. Bedřich Bachstein, 
jeden ze čtrnácti pražských mučedníků, bla-
hořečených v Praze 13. 10. 2012. 
Pěší část pouti začala v Jindřichově Hradci. 
Po požehnání se poutníci vydali pod vedením 
P. Jiřího Špiříka na sedmikilometrovou pěší 
pouť. První zastavení bylo u hřbitova na konci 
města, s modlitbou za zemřelé. Další zastavení 
bylo u podniku fruko-Schulz, výrobce rumu, 
kde se zejména mladí skauti modlili za Boží 
pomoc pro ty, kteří propadli alkoholismu.
Následovala část cesty, která byla věnována 
rozjímání nad textem Písma z listu apoštola 

Modlitba s požehnáním v Jindřichově Hradci 
pro pěší poutníky.Pavla, který se čte na Popeleční středu: „Jako 

Boží spolupracovníci vás napomínáme, abyste 
nepřijímali milost Boží nadarmo...“ Poslední 
zastavení s krátkým odpočinkem bylo u kap-
ličky v Dolní Pěně, která je zasvěcena Nej-
světějšímu Srdci Ježíšovu. zde se poutníci 
pomodlili litanie k Božskému Srdci. Během 
cesty se přidávali i další účastníci a zde se sčí-
tání pěších poutníků zastavilo na počtu 26.
Do Horní Pěny poutníci dorazili za slavnostní-
ho zvonění zvonů, které rozhoupal místní kos-
telník Jaroslav Kubát se svojí dcerou zuzanou. 
Následovala modlitba křížové cesty v chrámu 
zasvěceném sv. archandělovi Michalovi, při 

které se ve čtení jednotlivých zastavení střídali 
poutníci.
Slavnostní mše svaté, kterou celebroval farář 
a jindřichohradecký vikář P. ivo Valášek spo-
lu s P. Jiřím Špiříkem a P. Davidem Henzlem 
z třeboně, se zúčastnila asi stovka věřících. 
Mši doprovázel hrou na varhany jindřicho-
hradecký regenschori tomáš Petrů. V kázání 
P. Valášek vyzdvihl zejména věrnost praž-
ských mučedníků evangeliu - nezalekli se hro-
zícího nebezpečí a zůstali věrni svému povolá-
ní až do konce. JŠ

Dvacet dětí z celých Jižních Čech odložilo 
na čtyři dny techniku stranou a dalo přednost 
sportu, novým výzvám a přátelstvím. Salesián-
ský rekreační objekt ŠVS Kvilda dětem nabídl 
rodinné a bezpečné zázemí, které je pro akce 
pořádané Salesiánským střediskem mládeže 
vždy zásadní a nezbytné.
Díky dobrým sněhovým podmínkám v LA za-
dov a přítomnosti profesionálně proškolených 
instruktorů již nešlo jen o pouhé spouštění se 
ze svahu, naopak, děti se učily nové techniky 
a zdokonalovaly ty, které již trochu ovládají. 
Účastníci lyžařského tábora si mimo lyžařské 
lekce na svahu užili i spousty legrace, soutěží 
a oblíbených volných jízd a skokánků. 
organizátoři zimního tábora měli pro děti při-
pravený program nejen na svahu, ale i na ŠVS 
Kvilda. Ať už se jednalo o galavečer se spous-
tou soutěží, o promítání celovečerního filmu 
nebo klasické večerní ježdění na igelitech, kte-
ré si děti obzvláště užily.
tento rok salesiánská rodina po celém světě 
slaví 200 let od narození slavného pedagoga 
a vychovatele Dona Bosca, svého zakladatele. 
Každý večer proto nechyběla epizoda z jeho ži-

Mobily vyměnily za lyže

vota s krátkým ponaučením pro 21. století. 
Poslední den čekalo na všechny ještě jedno pře-
kvapení: horažďovický aquapark, kde se každý 
vyřádil dle libosti. 

Dětem a vedoucím nezbývá než se začít těšit 
na další setkání, tentokrát na letních nebo pří-
městských táborech. 

Bc. Ondřej Trojek
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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.)

Před 30 lety odešel na věčnost „arciděkan Šumavy“
5. března letošního roku uplynuly už tři de-
sítky let, co zemřel dlouholetý duchovní 
správce v Kašperských Horách P. František 
Novák (1920-1985), rodák ze Zahájí u Čes-
kých Budějovic. V pohraničních Kašperských 
Horách a v okolních farnostech – v Rejštej-
ně, Srní a Dlouhé Vsi – působil většinu svého 
aktivního života, téměř 34 let, od roku 1951 
až své náhlé smrti roku 1985. Přes nepřátel-
ství a protivenství tehdejšího komunistické-
ho režimu vůči církvi si dokázal tento kněz 
i za značně omezených podmínek najít pro-
stor k duchovnímu působení. Dařilo se mu to 
díky jeho hluboké víře, zájmu o lidi, ale také 
díky jeho nespornému nadání a intelektu. Byl 
vnímán jako mimořádně charismatická osob-
nost, neustále se vzdělával, miloval krásnou 
literaturu. Dovedl oslovovat věřící i nevěřící, 
zvlášť silný vliv měl na mládež. Věnoval se 
soustavně mladým lidem a mnoho jich přive-
dl na cestu vzdělanosti. Stal se velkou opo-
rou obyvatel v pohraničním regionu v dobách 
totality. Ve svých farnostech pečoval nejen 
o uchovávání kostelů, far, církevních obrazů 
a plastik, ale především prohluboval povědo-
mí o křesťanských duchovních a mravních 
hodnotách. Byl nadaným řečníkem, dokázal 
své spoluobčany ve zlých časech povzbudit, 
v jeho kázáních zaznívala často slova „Neboj-
te se!“. Podařilo se mu mimo jiné obdivuhod-
ně a přínosně udržet i prastarou tradici kaš-
perskohorské pouti Panny Marie Sněžné. Je 
příkladem člověka, který pomáhal chránit ži-
vou víru a duchovní tradici i v dobách nejtvrd-
šího útlaku komunistického režimu. Pro jeho 
úspěšné působení ve službě Bohu a lidem 
v srdci Šumavy – na arciděkanství v Kašper-
ských Horách jej kolega–literát P. František 
Hobizal v jedné své krajové reportáži nazval 
„arciděkanem Šumavy“. Jeho promluvám 

P. František Novák při uvítání biskupa ThDr. Josefa Hloucha při slavnosti biřmování v Kašperských 
Horách 5.července 1970. Foto Jaroslav Kopelent (archiv Muzea Šumavy) 

Je zvláštní, že i přes vzdálenost tří deseti-
letí, která uplynula od smrti P. Františka No-
váka (1920-1985), někdejšího duchovního 
správce v Kašperských Horách, neuhaslo 
u nás živé povědomí o tomto obětavém 
knězi, vynikajícím kazateli a především 
dobrém člověku. 
Pod dojmem svých vzpomínek na tohoto 
„arciděkana Šumavy“ vytvořil Tomáš Re-
indl (1971), aktivní hudebník a skladatel, 
člověk s rodovými kořeny na Šumavě, 
meditativní skladbu „Hlas ze šumavské 
pouště“. Jedná se o originální skladbu pro 
elektroakustickou stopu a dva hlasy – mez-
zosoprán a tenor – s využitím autentických 
nahrávek pořízených v 80. letech v chrámu 
sv. Markéty v Kašperských Horách. Ori-
ginální kompozice poprvé zazněla 8. 10. 
2014 v klášteře benediktinek na Bílé Hoře 
v Praze. Této nové skladbě z tvůrčí dílny 
Tomáše Reindla bude věnován zvlášt-
ní pořad Radioateliér na stanici Českého 
rozhlasu Vltava v pátek 27. března 2015 

Hlas ze šumavské pouště

od 22 hod. O uvedení skladby v působišti 
zvěčnělého otce Nováka – Kašperských 
Horách – se teprve jedná.

Vladimír Horpeniak

naslouchali věřící nejen v Kašperských Ho-
rách a připojených farnostech, ale i účastní-
ci poutních slavností v okolí, jako v Sušici, 
Strašíně nebo Vimperku, nezřídka také letní 
návštěvníci Šumavy. Sbírku jeho kázání pod 
názvem Slova přátelům vydalo nakladatelství 
Karmášek v Českých Budějovicích v letech 
2006 a 2007. Texty „šumavského arciděkana“ 
ani po desetiletích nikterak nezastaraly, svým 
stále aktuálním a živým duchovním obsahem 
podmanivě oslovují i dnešní čtenáře.

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Svatý týden 
v katedrále sv. Mikuláše 

2. 4. Zelený čtvrtek 
9 hod. - Missa chrismatis 

17.30 hod. - mše sv. na památku 
Večeře Páně 

3. 4. velký pátek 
17.30 hod. - bohoslužba na památku 

umučení Páně 

4. 4. SlavnoSt ZmrtvýchvStání páně 
20 hod. - velikonoční vigilie 

5. 4. neděle ZmrtvýchvStání páně 
9 hod. - mše sv.



STRANA	6	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 3/2015

Doudlebský masopust a jeho duchovní rozměr v minulosti i dnes
I když už prožíváme dobu postní, snad ne-
bude vadit, když se ve svém příspěvku ještě 
vrátím k uplynulé době masopustu. Před ča-
sem mě jedna známá, která se do naší obce 
přistěhovala, trochu šokovala dotazem, kdy 
budou koledníci dostávat požehnání v kos-
tele, jak je napsáno na plakátech. Vysvětlil 
jsem jí, že ačkoli se koledníci před kostelem 
modlí a dělají kolečko pro pana faráře, není 
masopust propojen s kostelem do té míry, 
že by se mohlo kolečko dělat před oltářem 
a varhany by k tomu mohly hrát. Domnívám 
se, že tato problematika zaujme i ty čtenáře 
Setkání, kteří se s doudlebskou růžičkovou 
koledou někdy setkali.  

Zastavení u kostela v Doudlebech
u nás v Doudlebech koledníci od nepaměti 
chodili a chodí pomodlit se ke kamennému kří-
ži pod kostelem. Pod schody nastoupí koleda 
vedle sebe, sundá klobouky, pomodlí se otče-
náš i zdrávas Maria a ukloní se. Poté se dělá 
tiché kolečko, během něhož vyniká zvonění 
zvonce na zádech matky. Rychtář pak vyhlásí, 
že „toto kolečko děláme pro naše bratry ka-
marády, kteří s námi do koledy chodili a nyní 
na zdejším hřbitově odpočívají.“ 
obdobně to bylo v minulosti i v jiných ob-
cích Doudlebska, ba i tam, kde kostel nemají. 
Masopustní obchůzka růžičkové koledy vždy 
začínala společnou modlitbou na návsi před 
křížem nebo kapličkou. to ale není zvláštnost 
masopustní obchůzky – stejně tak se chodily 
donedávna děti modlit na táž místa před začát-
kem velikonočního řehtání. Kolední obchůzky 
zkrátka začínaly modlitbou. 
Doudlebskému panu faráři se původně dělalo 
kolečko ve farním dvoře, stejně jako jinému 
hospodáři. ovšem po smrti posledního doud-
lebského faráře P. Petrů v roce 1955 začala 
být naše farnost spravována ze Střížova a faru 
obývali nucení nájemníci. tehdejší střížovský 
farář P. Bohumil Hassman, milovník lidových 
tradic Doudlebska, kterému chtěli koledníci 
také udělat přede mší kolečko, začal proto cho-
dit na kostelní schody a byl přítomen modlitbě 
koledníků. o požehnání jako specifickém litur-
gickém úkonu není v žádných starých zápisech 
ani zmínka. i tak byla ale přítomnost masopus-
tu u kostela a modlení koledníků trnem v oku 
některým politickým funkcionářům (přede-
vším těm výše postaveným na okrese či kraji) 
v době před rokem 1989. 
zastavení u kostela se však v Doudlebech po-
dařilo udržet po celou dobu nesvobody a neby-
lo nahrazeno zastavením před národním výbo-
rem, jak navrhovalo okresní či krajské kulturní 
středisko.

Duchovní rozměr tradice
Snad může být někdo zklamán, že masopust 
na Doudlebsku není spojen s nějakými spe-
cifickými liturgickými obřady. Musím však 
čtenáře ujistit, že i tak v sobě řád růžičkové 
koledy obsahuje vícero duchovních rozměrů. 

V uplynulých, zbožnějších dobách jich bylo 
pochopitelně ještě více: Podle záznamů náro-
dopisce thDr. Jana zítka (velešínského rodá-
ka) v odborném časopise Český lid z roku 1893 
probíhala tehdy masopustní obchůzka několik 
dní, ode vsi ke vsi. Když koledníci poprosili 
některého sedláka o nocleh v jeho světnici, 
pomodlili se před večeří Anděl Páně a znovu 
po večeři Otčenáš za duše v očistci... 
Ale i dnes se najde během masopustu několik 
dojemných okamžiků, při nichž může člověku 
přebíhat mráz po zádech a do očí se vhání slzy. 
Jsou to tichá kolečka u domů, v nichž během 
roku někdo zemřel, tiché kolečko za zemřelé 
u kostela či tradiční písničky u určitých domů. 
Radost i pohnutí jsou totiž nakažlivé. Růžič-
ková koleda tak nemá jen význam veselé taš-
kařice, při níž se její aktéři více či méně opijí 
a provádějí nezbednosti. Masopust sbližuje 
lidi různých zájmů a různého věku dohroma-
dy. Mladí muži, kteří žijí v jednom společném 
místě, odsunou na chvilku své různorodé zá-

jmy stranou a prožívají masopust jako staro-
dávnou hru, kterou respektuje a s nimi hraje 
celá obec.
Smyslem masopustu by mělo být nezištné roz-
dávání radosti a veselí – písní, tancem a vhod-
ným vtipem – nejen sobě, ale i všem svým sou-
sedům. Je proto třeba také vyzdvihnout, když 
legraci dokáží vymyslet a uskutečnit i naši 
duchovní pastýři: V minulosti třeba již výše 
uvedený P. Bohumil Hassman, který prý vždy 
uschoval na střížovské faře pečenou husu, aby 
ji koledníci museli hledat a jako „ukrást“, nebo 
P. Miroslav Šašek, jenž před časem obdaroval 
střížovské koledníky i pytlem obilí (určitě pod-
le obvyklé veršované žádosti o věrtel žita nebo 
ječmene, aby mohli skákat vesele…) A ten 
letošní vtip u českobudějovického děkanství, 
kdy koleda přiletěla z nebe v podobě láhve 
šnapsu spuštěného po provaze, byl vskutku 
originální! Díky za všechny doudlebské koled-
níky! Z farnosti Doudleby Jan Šimánek 

(kronikář a aktivní účastník masopustu)

Masopustní koleda v Doudlebech před kostelem v době nesvobody v roce 1974. 
V pozadí na kostelních schodech P. František Fanta ze Střížova. 

FARNOST A OBEC 
DOUDLEBy 

zvou na 

TRADIČNÍ POSTNÍ POUTNÍ 
MŠI SVATOU, 

která se koná na 5. neděli postní 

22. března 2015 
v 11.15 hod.

Celebruje Mons. Václav Habart, 
sídelní kanovník katedrální kapituly

u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Pražský smíšený sbor
vás srdečně zve na

KONCERT JAPONSKÉHO 
SBORU WADACHI

v pátek 1. 5. 2015 v 10 hod.
v kostele Narození Panny Marie 

v Chrobolech
Zazní skladby

Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, 
Leoše Janáčka, Shoji Moroiho, 
české a japonské lidové písně.

Vstupné dobrovolné.

www.psschoir.cz
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SpolečenStví katolické 
chariSmatické obnovy 

pořádá 

v sobotu 11. 4. 2015 (9-16 hod.)

OBLASTNÍ SETKÁNÍ 
s tématem

Zasvěcení všedního dne
 

Hosté: 
S. M. Damiána a S. M. Františka.

Kruhový sál DK Metropol 
v Českých Budějovicích.

Vstupné dobrovolné, 
možnost oběda (cca 100 Kč). 

Více informací na cbudejovice@cho.cz

Také letos se bude konat akce Noc kostelů, 
tentokrát 29. května. Letošní motto „Žádná 
tma pro tebe není temná: noc jako den 
svítí, temnota je jako světlo.“ (Ž 139,12) 
vybízí k nápaditosti, jak nově pochopit a pak 
sdělit i druhým, čím je pro nás světlo víry 
v životě, jež je často poznamenán tmou bo-
lesti, nenávisti, nepochopení ...
Je vhodné se přihlásit co nejdříve, aby ti, kdo 
chtějí navštívit naše kostely, mohli předem 
vědět kam jít, jaký je program a podobně. 
Program samotný je ponechán na možnos-
tech a tvořivosti jednotlivých společenství 
vždy ve vzájemné komunikaci s duchovním 
správcem. Může jít o program velice pestrý, 
nebo o prosté otevření kostela a přijetí ná-
vštěvníků. 
Prosím všechny ty, kteří se již v minulých le-
tech připojili, aby svoji účast potvrdili (popř. 
odvolali) a nahlásili změny v osobě editora či 
duchovního správce nebo kontaktních údajů 
(telefon, e-mail). 
Na prvním místě využijte elektronickou při-
hlášku, kterou vyplní zodpovědná osoba 
v součinnosti s duchovním správcem na ad-
rese: http://www.nockostelu.cz/index.php?p-
g=prihlaskakostely. 
Ti, kteří mají jakékoli pochybnosti, ať se 
ozvou, a to nejlépe na e-mailovou adresu: 
dekanstvicb@centrum.cz nebo telefonicky 
na číslo 387 311 263. 

Štěpán Hadač, 
koordinátor akce „Noc kostelů”

Pozvánka na 
„Noc kostelů 2015”

Kněží vyprodali kino

Byť to zní neuvěřitelně, je to tak. Stalo se to 
v Sušici při místní talk show, kterou pod zá-
štitou kulturního centra pořádá každý měsíc 
moderátor Radek Nakládal. tentokrát přijel 
pomocný biskup pražský Václav Malý a farář 
ze zbynic a těchonic Jan Wirth, kteří do kina 
přilákali tolik lidí, že se musely vstupenky pro-
dávat také na „schody“ a stejně nebyli všichni 
zájemci uspokojeni. zhruba 30 lidí se na pro-
gram se signifikantním názvem „Šrtněte si, 
prosím“ dovnitř nedostalo. (Sušice byla dlou-
há léta po celém světě známá výrobou sirek.) 
tématem tohoto měsíce byla víra, zejména jak 
skloubit službu duchovního a civilní život. 
S panem biskupem moderátor mluvil hlavně 
o době před sametovou revolucí a během ní. 
Mons. Malým zmínil svou návštěvu v Sušici 
během listopadových událostí. ‚Mluvil jsem 
a najednou se rozhlédl a zjistil, že lidé nejsou 
tak rozjásaní jako v Praze. Pak jsem se dozvě-
děl, že v sále sedí příslušníci STB a najednou 
jsem si uvědomil, že situace není v Čechách 
tak optimistická a jednoznačná, jako v Pra-
ze,‘ řekl pan biskup. Dále mluvil o tom, jak 
jako vedoucí Rady pro spravedlnost a mír (pod 
Českou biskupskou konferencí) navštívil Čínu. 
Jel v civilu a setkal se s některými rodinami 
a křesťany, kterých zde hojně přibývá. Byl ce-
lou dobu sledován několika několika auty stát-
ní bezpečnosti. Není to příjemný pocit, člověk 
se v takové velké zemi cítí skoro ztracený. Čína 
se hlásí ke komunismu, ve skutečnosti je zde 
praktikován tvrdý kapitalismus, který se pro-
jevuje jako materialismus nejhrubšího zrna, 
dozvěděli jsme se.
P. Jan Wirth je mezi kněžími výjimečný zase 
tím, že s rodinou spravuje rozsáhlé hospodář-
ství nedaleko Klatov. Často opakuje: ‚Ráno 
vstanu, podívám se na oblohu a podle počasí 
musím naplánovat den, to člověka vede k poko-
ře...‘ také on nejdříve odpovídal na otázky mo-
derátora týkající se mládí. Pochází ze selského, 

avšak v 50. letech jim byl grunt vzat a rodina 
vystěhována do východních Čech, kde se Jan 
Wirth také narodil. Po několika letech se pak 
mohli do západních Čech vrátit. 
Po maturitě pracoval jako zootechnik, pak 
vstoupil do kněžského semináře. Po vysvěce-
ní působil dlouho při katedrále sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích, pak dostal farnost 
zbynice u Sušice. Jeden rok zde dokonce zpí-
val ve vyhlášeném Svatoboru. 
oba hosté zdůraznili, že současná situa-
ce ve světě, zejména na Blízkém východě 
a na ukrajině, není dobrá.
Během talk show lidé několikrát na odpově-
di obou kněžích tleskali, celý pořad probíhal 
ve velice přátelském a pozitivním duchu. Bylo 
to poprvé po rozsáhlé rekonstrukci kina, kdy 
došlo k tomu, že by se lidé dovnitř nedostali. 
Všichni jsme byli zaskočeni. Mnozí tím, že 
většinu diváků netvořili lidé z farnosti, ale lidé 
pravicově smýšlející či lidé dobré vůle z celé-
ho okolí... Jiřina Panušková

teologická fakulta Ju v Českých Budějovi-
cích nabízí všechny stupně studia teologie: 
bakalářské, magisterské i doktorské. Studium 
je možné v prezenční (denní) i kombinované 
(dálkové) formě. Je určeno lidem všech věko-
vých skupin.
Kromě teologie je možné na teologické fa-
kultě Ju studovat ještě náboženskou výcho-
vu a etiku, filosofii a religionistiku, sociální 
a charitativní práci a pedagogiku volného času 
(vychovatelství). 
Další informace naleznete na webu www.tf.j-
cu.cz nebo můžete napsat na e-mail studijni@
tf.jcu.cz. Přihlášky se podávají do 31. března 
2015.  Doc. Rudolf Svoboda, proděkan

Pozvání ke studiu 
na Teologické fakultě JU 
v Českých Budějovicích
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• Na Květnou neděli, tj. 29. 3. 2015, vás 
srdečně zveme do Milevska. Koncert du-
chovní hudby si můžete vyslechnout od 15 
hod. v místní bazilice Navštívení Panny Ma-
rie. Na programu je smyčcový kvartet Křížová 
cesta (Petr Koronthály) a Stabat Mater (Gi-
ovanni Battista Pergolesi). Účinkují soubor 
Musica Podberensis a ženský sbor Krásky 
z Příbrami za varhanního doprovodu Pavla 
Šmolíka. Koncert spolupořádají farní charita 
Milevsko a řeholní dům premonstrátů v Mi-
levsku. těšíme se na vás! ar, vm
• Klub Jonáš v Kašperských Horách: ob-
lastní charita Sušice rozšířila od února 2015 
své služby o volnočasový klub pro děti v Kaš-
perských Horách „JoNáŠ“. Provoz klubu pře-
vzala po dohodě s P. tomasem Van zavrelem 
od občanského sdružení, které ho provozovalo 
do ledna 2015. Klub je otevřen každý čtvrtek 
v čase 15-17 hod. dětem z Kašperských Hor 
ve věku 6-16 let. oblastní charita Sušice chce 
spolu s dětmi postupně pracovat na vytváření 
celoročního programu, zapojovat se do míst-
ních společenskokulturních aktivit a hlavně 
pravidelně vytvářet prostor pro smysluplné 
trávení volného času dětí v Kašperských Ho-
rách.  Stanislava Fischerová 

Pozvánky a informace 
z charit v diecézi

Poslední lednový pátek se v třeboňské Besedě uskutečnil 9. ročník plesu Oblastní charity Třeboň, 
který byl opět milým setkáním pracovníků, dobrovolníků a příznivců třeboňské charity. Součas-
ně byl ples příležitostí pro veřejné poděkování všem, kteří charitě pomáhají pomáhat. Nad akcí 
převzala záštitu starostka města Třeboně a hejtman Jihočeského kraje. Díky tomu, že účinkující 
na plese vystoupili zcela nebo částečně bez nároku na honorář, je možné výtěžek celé akce věno-
vat na zajištění sociálních služeb Oblastní charity Třeboň – Pečovatelské služby Astra a Občan-
ské poradny a na zakoupení kompenzační pomůcky. Děkujeme! Dana Zavadilová

o tom, že tříkrálová sbírka na Sušicku byla více 
než úspěšná, svědčí i její výtěžek 339.035 Kč. 
Do rganizace se tentokrát podařilo zapojit více 
koledníků, zejména z okolních obcí. 
Jako poděkování jsme ve spolupráci se sušic-
kým kulturním centrem SiRKuS pro koledníky 
připravili na 26. únor projekci animovaného fil-
mu pro děti. Každý z koledníků byl při vstupu 
oceněn diplomem a dostal něco sladkého. 

Byly vyhlášeny nejúspěšnější skupinky, předá-
na poděkování zástupcům spolupracujících or-
ganizací (školy, skauti...). Promítání odstartoval 
hromadný zpěv tříkrálové koledy. 
Projekce proběhla poprvé a setkala se s úspě-
chem, v kině bylo cca sto koledníků, kteří už 
se těší na další rok - nejen na promítání, ale 
i na koledování při tříkrálové sbírce 2016. 

Stanislava Fischerová 

Poděkování tříkrálovým koledníkům ze Sušicka

Velkým úspěchem skončil sobotní benefiční 
koncert kytarového mistra - profesora Ště-
pána Raka, jehož umění aplaudovala zcela 
zaplněná síň Otakara Jeremiáše v Českých 
Budějovicích. Vystoupení, které ve prospěch 
projektu Adopce na dálku pořádalo společně 

Koncert Štěpána Raka 
pro Adopci na dálku

Pokračování na 9. straně. 
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Reminescenční, nebo-li vzpomínková terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Jejím 
smyslem je navodit příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu. Předáním 
vzpomínek může dojít i k upevnění vztahu mezi uživatelem a pracovníkem, který může lépe 
pochopit chování uživatele a jeho potřeby. 
Naše vzpomínání proběhlo ve středu 25. února. V úvodu proběhlo krátké představení předmětů, 
které se v dřívějších dobách využívaly v domácnostech a připomněly tak dobu dětství a mládí. 
Krátce bylo také zavzpomínáno na kulturní a historické památky v Kamenici n. Lipou a blízkého 
okolí. Příjemné vzpomínky navodily také fotografie, které někteří zúčastnění přinesli. Setkání 
bylo obohaceno o historky z mládí a setkání se s celoživotní známostí. závěrečným zpestřením 
akce byl kvíz zaměřený na události ze života přítomných. Vítězové s nejvyšším počtem správných 
odpovědí získali sladkost symbolizující dřívější dobu (čokoládu z tuzexu v původním obalu). 
Všichni dostali upomínkovou fotografii Pečovatelské služby z roku 1930. o pohoštění se staraly 
praktikantky ze Střední zemědělské školy Kamenice nad Lipou. Setkání se zúčastnilo celkem 16 
osob. Všem, kteří přišli, děkujeme a těšíme se na další setkání. Ilona Fedrová 

terapie vzpomínkami v Kamenici nad Lipou
s Diecézní charitou České Budějovice sdru-
žení Jihočeské matky, vydělalo pro potřebné 
děti 15.267 Kč. 
„Z této sumy dostane například sedm tisíc 
korun šestiletá Maria Overčuk z Běloruska, 
která je vážně nemocná, peníze jsou po-
třeba na operaci srostlých prstů na ruce,“ 
upřesnila koordinátorka projektu Adopce 
na dálku Taťjana Šeráková.
Projekt Adopce na dálku pomáhá dětem ze 
sociálně slabého prostředí z chudých zemí. 
Adoptivní rodiče prostřednictvím českobu-
dějovické Diecézní charity podporují děti 
z Běloruska a africké Zimbabwe. Ročně po-
sílají svému dítěti v případě Běloruska mini-
málně pět tisíc korun na dítě - žáka základní 
školy, na studenta střední či vyšší školy pak 
šest tisíc korun. V případě Zimbabwe částka 
činí alespoň 6.000 Kč.
Peníze umožňují dětem chodit do školy 
a těm africkým také možnost, aby se ales-
poň jednou denně najedly. Více informací 
najdou případní zájemci na www.adop-
cecb.charita.cz Jan Ziegler  

Pokračování z 8. strany.

V sobotu 21. 2. 2015 od 14 hod. proběhla 
v Městském kulturním středisku ve Vimperku 
již tradiční akce pořádaná oblastní charitou 
Vimperk - Poděkování koledníkům Tříkrálové 
sbírky.
zahájení akce a úvodního slova se ujala 
Mgr. Dana Marková, ředitelka oblastní chari-
ty Vimperk, která tříkrálovou sbírku na Vim-
persku zaštiťuje. Poté si vzal slovo pan farář 
Mgr. Petr Misař, který všem přítomným také 

Pacienti vimperské 
nemocnice obdarovali 

koledníky tříkrálové sbírky

Pokračování na 10. straně.
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poděkoval a promluvil krátce o důležitosti 
tříkrálové sbírky z pohledu duchovního.
Nejdůležitější částí akce bylo vřelé poděková-
ní všem, kteří se na letošní tříkrálové sbírce 
podíleli, předání dárečků, které letos vytvořili 
klienti nemocnice ve Vimperku v rámci ergo-
terapie, včetně předání informací o výtěžcích 
jednotlivých skupinek. 
V rámci připraveného programu si koledníci 
zatančili i zasoutěžili, za odměnu mohli zhléd-
nout také hezkou hudební pohádku a k tomu 
všemu se mohli zakousnout do lahodných zá-
kusků, šunkových chlebíčků a dalších oblíbe-
ných pamlsků. tato akce slouží také k předání 
spousty nových a důležitých informací, které 
pomohou v dalších letech k vylepšení a zdo-
konalení sbírky. 

Pokračování z 9. strany. Po skončení zábavného odpoledne bylo vidět, 
že všichni zúčastnění odcházeli s pocitem ra-
dosti, že právě díky tříkrálové sbírce mohli 
„podat pomocnou ruku druhému“. 
Nám nezbývá nic jiného, než ještě jednou 
všem poděkovat, těšit se na další ročníky sbír-
ky a doufat, že pokoříme „dvoustovku“, která 
letos vůbec nebyla v nedohlednu.
Nejen z tohoto důvodu žádáme další dobrovol-
níky, kteří chtějí pomoci, aby v případě zájmu 
zavolali na telefonní číslo 731 619 805 nebo 
napsali na e-mailovou adresu info@fch-vim-
perk.cz, popřípadě napsali na náš facebookový 
profil - oblastní charita Vimperk.
za oblastní charitu Vimperk děkujeme také 
Městskému kulturnímu středisku ve Vimperku 
za bezplatné zapůjčení sálu a za organizační 
pomoc při této akci. Jana Brabcová

Chceme vyjádřit upřímné díky jednotliv-
cům, rodinám, společenstvím i farnostem 
za podporu loňské Misijní neděle (19. 10. 
2014). 
Za rok 2014 přišlo z českobudějovické diecé-
ze na tento účel do kanceláře PMD celkem 
1.097.386 Kč, což je o 264.809 Kč více než 
předchozí rok. 
V rámci 49 projektů Misijní neděle jsme loni 
pomáhali v 8 diecézích Ugandy, Zambie, 
Bangladéše a Srí Lanky stavět či opravovat 
celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far 
a misijních domů. Podíleli jsme se také na fi-
nancování vrtání studní a nákupu audiovizu-
ální techniky, přispěli jsme na zajištění chodu 
diecézí a formaci katechistů. 
Když k Misijní neděli připočteme ještě všech-
ny dary věnované chudým dětem a bohos-
lovcům v misiích i na mešní intence misio-
nářům, zjistíme, že celkové příjmy v rámci 
České republiky za rok 2014 činí přes 33 mi-
lionů Kč, což je o 3 miliony více než předcho-
zí rok. Za tuto úžasnou štědrost patří všem 
srdečný dík.

P. Jiří Šlégr, 
Národní ředitel Papežských misijních děl

Poděkování 
za loňskou 
sbírku 
Misijní neděle

Pokračování na 12. straně.

Bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla, Městská charita České Budějovice

Pátek 27. 3. 2015 od 15 hod.
farní kostel sv. Vojtěcha (E. Destinové 1, České Budějovice-Čtyři Dvory)

Křížová cesta bezdomovců
Každý z nich je Ježíš - zatracovaný, špinavý, klesající, umírající na ulici

KRAKONOŠOVO PERNÍKOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ 
27.-29. 3. 2015 ve Špindlerově Mlýně, horské 
středisko Eljon, lektor: Marie Križalkovičová. 
Přijďte tvořit z perníku. Během víkendu upeče-
me a nazdobíme perníkovou chaloupku se zví-
řátky, kytičky, vajíčka a velikonoční beránky. 
Vhodné pro misijní spolupracovníky, Misijní 
klubka a dospělé s dětmi.  

AKREDITOVANÝ PROGRAM DĚTI 
POMÁHAJÍ DĚTEM
9. 4. 2015 na Biskupství českobudějovickém.
Pod záštitou Diecézního katechetického stře-
diska českobudějovického biskupství proběh-
ne v prostorách biskupství již druhé školení 
katechetů a učitelů náboženství k misijním 
vstupům do škol. 

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH PO-
STAVIČEK 
24.-26. 4. 2015 ve Špindlerově Mlýně, horské 
středisko Eljon, lektorky: PhDr. Marie Klaško-
vá a Mgr. Jarmila Dostálková. 
Na kurzu si vyrobíte 2 biblické postavičky, 
naučíte se s nimi pracovat. Součástí kurzu je 
i praktická práce s vybraným úryvkem z Bible. 
Více o biblických postavičkách na http://bib-
lickedilo.cz/

PozVáNKy PAPEžSKýCH 
MiSiJNíCH DěL
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Protože ve středu 18. 2. začala postní doba, 
přijeli jsme na Ktiš, abychom tuto dobu nále-
žitě začali. Postní duchovní obnovou s téma-
tem „Eucharistie – dar a posila na cestu“ nás 
provázel P. Michal Jadavan, který k nám přijel 
až z oder!
Hned v pátek, samozřejmě po pár seznamova-
cích hrách, nás otec Michal uvedl do tématu 
příběhem Eliáše na Chorebu (1 Kr 19). od-
cházeli jsme s otázkou, kterou Bůh položil 
i Eliášovi: „Co tu chceš?“ Den jsme samozřej-
mě zakončili modlitbou. Při ní jsme si mohli 
uvědomit, jak moc jsme zotročeni různými 
skutečnostmi – našimi strachy, pochybami, 
hříchy, uzavřeností, závislostmi, rozbitými 
vztahy, samotou, nepochopením… a toto 
všechno odevzdat Bohu, který má moc nás 
osvobodit.
V sobotu už jsme se pořádně pustili do tématu 
obnovy. První promluva měla název „Eucha-
ristie jako dar“. Slyšeli jsme, že za každého 
z nás Kristus položil život a jeho slova „To ko-
nejte na mou památku“ nás mají vést k tomu, 
abychom i my byli ochotni obětovat svůj ži-
vot. Jedna z otázek, s kterými jsme se rozešli 
do ticha, se týkala právě toho, zda máme něco, 
zač bychom byli ochotni zemřít.

třetí setkání animátorů v Nové Cerekvi
Únorové setkání animátorů jsme zahájili 
jako obvykle mší sv. v Pelhřimově. Po ní ná-
sledoval program, který jsme prožili společ-
ně s tamějšími mladými. Užili jsme si večeři, 
hru a přednášku o Eucharistii, kterou pro 
nás připravil P. Vojtěch Vágai. Říkáme tomu 
Pátek mladých.
Během celého víkendu jsme společně prožili 
mnoho pěkných chvil při modlitbách, hrách, 
ale i přednáškách. toto setkání bylo tematicky 
zaměřeno na liturgii a přípravu modlitby.
V sobotu ráno jsme byli probuzeni příjemným 
budíčkem. Krátce po snídani a modlitbě nás 
čekala zajímavá přednáška o liturgii. odpo-
ledne jsme hráli skvělou hru přímo na náměstí 
Nové Cerekve. Dost jsme se u toho naběhali, 
ale i nasmáli. Byla to hra dobře promyšlená 
a také tematicky zaměřená. Po hře jsme měli 
všichni hlavu pěkně vyčištěnou, a tak jsme po-
zorně sledovali inspirativní přednášku P. Ro-
mana Dvořáka o tom, jak se správně připravu-
je modlitba. A je to dobře, protože jsme dostali 
za domácí úkol jednu takovou modlitbu při-
pravit písemně. Věřím, že se nám to všem 
povede. Ke konci dne jsme ještě absolvovali 
takový ministrantský minikurz, abychom se 
uměli správně orientovat v liturgickém pro-
storu, v misálu i lekcionáři, ale abychom také 
věděli, jak se připravují k mši svaté přímluvy 

a hudební doprovod. Bylo to velmi poučné, 
dozvěděli jsme se spoustu nových informací. 
V podvečer jsme se modlili breviář. Byla to 
změna, která každého potěšila. Na závěr dne 
jsme se všichni společně, ač neplánovaně, se-
šli v jedné místnosti, kde jsme v příjemné at-
mosféře zpívali písničky za doprovodu kytary. 

to bylo opravdu krásné zakončení dne.
Hlavním bodem nedělního dne byla samozřej-
mě mše sv., kterou jsme slavili společně s far-
níky Nové Cerekve. Po obědě jsme tradičně 
jeli domů. tato akce je velmi dobrá příležitost 
pro ty, kteří chtějí pomáhat farnosti a najít 
nové kamarády. Animátoři z Pelhřimovska

Postní obnova na Ktiši
V druhé promluvě: „K čemu je eucharistie?“ 
nám otec Michal představil dva rozměry, které 
se spojují v eucharistii. Jedním je společen-
ství a láska k druhým a tím druhým je láska 
k Bohu. také jsme byli postaveni před otáz-
ku, k čemu je Bůh. odpověď zněla: „Bůh je 

k ničemu.“ Protože, jak řekl otec Michal, Bůh 
není prostředkem k ničemu většímu, on sám je 
naším nejvyšším cílem a má moc nad všemi 
prostředky. 
Do ticha jsme se rozešli s otázkou, jaký je 

Pokračování na 12. straně.
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KOLPINGOVA RODINA KLOKOTy
VIKARIÁTNÍ KATECHETICKÉ 

STŘEDISKO TÁBOR
A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

TÁBOR-KLOKOTy

srdečně zvou na

VElIKONOČNÍ 
DÍlNu

na Zelený čtvrtek 
2. dubna 2015

• dílna se bude konat v poutním 
domě Emauzy od 9 do 12 hod.;

• společně budeme tvořit: dekorace 
na velikonoční stůl, ozdoby na okna,

kraslice a pomlázky.

Přineste si: vyfouklá vajíčka, 
krabičku na výrobky.

Po skončení dílny bude uspořádán trh 
výrobků - nabízet je budeme i po mši sv.

na Boží hod velikonoční v Klokotech. 
Výtěžek akce bude použit 

na oblátské učňovské středisko 
v Kongu.

Kontakt: J. Pecherová (723 331 951),
M. Šittová (776 707 268)

DIECézNÍ CENTRum mláDEžE

rozdíl mezi láskou a sympatií a zda je možné 
milovat nesympatického člověka. Bylo krás-
né, že jsme si své úvahy mohli ještě odpoledne 
probrat na skupinkách a obohatit tak svůj po-
hled o pohledy ostatních.
Po obědě jsme se vydali ke křížové cestě nad 
Ktiší. tak jsme se pomodlili, ale také si užili 
cestu tam a zpět, protože počasí bylo opravdu 
krásné a cesta dostatečně dlouhá na to, aby-
chom si popovídali. 
Po návratu měl otec Michal třetí promluvu: 
„Eucharistie jako posila na cestu“. ta nás 

Pokračování z 11. strany.

Pokračování z 10. strany.

postavila před obraz křesťana jako poutníka. 
Na této cestě je nám eucharistie pokrmem 
a posilou.
Večer jsme společně prožili adoraci, která byla 
hodně hluboká a mimo jiné jsme se při ní vrá-
tili k některým textům a myšlenkám dne. 
V neděli nás čekala především mše sv., reflexe 
a úklid. 
Jsme moc rádi, že otec Michal přijel a měl 
pro nás připravené tak úderné, jasné a zároveň 
hluboké promluvy a že jsme mohli společně 
vstoupit do postní doby.

Kateřina Machulová

27.-28. 3. 2015  Diecézní setkání mlá-
deže v Českých Budějovicích
Zveme všechny mladé naší diecéze, aby 
přijeli a společně prožili neopakovatelnou 
atmosféru. 
Páteční program začíná v 18:30, může-
te se těšit na koncert kapely 4D band a 
zajímavé životní svědectví S. Immacula-
ty; v sobotu bude probíhat od 9:00 hod. 

společný program v katedrále - čeká nás 
katecheze, setkání s biskupem Pavlem, 
tematické workshopy a netradiční závěr.

2.-6. 4. 2015  Velikonoce na DCžm 
Ktiš

24.-26. 4.  Groove Castle
Mezinárodní hudebně-kreativní víkend na 
hradě Altpernstein.

Zveme

Více informací k jednotlivým akcím naleznete na www.dcm.bcb.cz

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

CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A MISIJ-
NÍ DEN DĚTÍ
13. 6. 2015 ve Vranově nad Dyjí. 
„Pojďte ke mně všichni!“ zve Pán Ježíš všech-
ny lidi dobré vůle. Ano, pojďte k nám všichni! 
Přijeďte v sobotu 13. června 2015 do Vranova 
n. Dyjí prožít 13. celostátní Misijní pouť a 10. 
Misijní den dětí. Čeká vás program pro tělo 
i pro duši, pro malé i velké, mladé i dříve na-
rozené. Svou účast na akci přislíbil brněnský 
biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 
Akce navazuje Světový misijní den dětí. Posel-
ství papeže františka a více informací k Svě-
tovému misijnímu dni dětí naleznete na http://
www.missio.cz/aktuality/svetovy-misijni-den-
deti/ už teď můžete zamýšlenou účast hlá-
sit na adrese hubackova.bo@seznam.cz. Pro 
vzdálené účastníky bude možnost přespání.

MISIJNÍ VÍKEND 
6.-8. 11. 2015 ve Špindlerově Mlýně, horské 
středisko Eljon, lektoři: Mgr. Leoš Halbrštát 
- Národní ředitel PMD, Mgr. Bronislava Hal-
brštátová - ředitelka PMD královéhradecké 
diecéze. 
tato akce je určena všem, kteří se chtějí sezná-
mit s misiemi, zapojit se do pomoci potřeb-
ným, načerpat nové nápady a inspiraci.
Více informací na www.missio.cz. 

VYBERTE SI Z NOVÝCH MISIJNÍCH 
MATERIÁLŮ
Nové misijní materiály můžete využít ve far-
nostech, komunitách, školách, společenstvích 
i rodinách:
Misijní zpravodaj č. 17 – aktuality z misijního 
dění u nás i ve světě. 
Film Lily – krátký filmový portrét o prožívání 
radostné víry v rovníkové Keni, přináší výpo-
vědi a záběry z obřadů Bílé soboty na periferii 
Nairobi. film LiLy s bonusy si prohlédněte 
na http://kino.misijnidila.cz/videa/lily/
Misijní kino – na adrese kino.missio.cz byl 
před časem spuštěn nový web, který formou 
videí přibližuje život v misiích, práci misioná-
řů, místní kultury a konkrétní projekty PMD 
financované z naší země.
CD Ugandské chvály – další ze série hudeb-
ního CD přináší písně z ugandy. CD obsahuje 
zpěvy z farností a od ugandských bohoslovců 
z Velkého národního semináře sv. Pavla.
Misijní šátky – nový styl šátků, které jsou vy-
robeny ze stejnobarevné přírodní látky s lemo-
váním v barvách kontinentů. Prosba: sháníme 
šikovné švadleny, které by byly ochotné zdar-
ma pomoci při výrobě dalších šátků. zájemci, 
hlaste se v kanceláři PMD. Děkujeme i těm, 
kdo se již přihlásili!

Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův 
Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, 
pmd@missio.cz, www.missio.cz, č. účtu: 
72540444/2700. facebook: www.facebook.
com/PapezskaMisijniDila
twitter: https://twitter.com/missio_cz
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znáte tu starobylou kancionálovou píseň 
na slova sv. tomáše Akvinského, kterou zbož-
ný lid vyjadřuje úctu k Pánu Ježíši?
A ta úcta se má díky uspořádání eucharistic-
kého kongresu na podzim roku 2015 rozšířit 
a prohloubit. to je na jednu stranu. Ale na dru-
hou, když se rozhlédneme mimo kostelní zdi, 
volá mnohem více po rozšíření a prohloubení 
jiná úcta. ta, jejíž nedostatek ve společnosti 
vám potvrdí snad každý nejméně jedním osob-
ním příběhem o tom, jak s ním bylo nakládáno 
na úřadě, v práci, v nemocnici, na poště, když 
tehdy jel vlakem nebo stál u pokladny v su-
permarketu. V lepším případě vyslechneme, 
kdy se mu úcty dostalo, a on o tom vypráví, 
protože to nečekal. že už vás také něco napa-
dá? i mě.
taky mne - upřímně řečeno - znepokojila jed-

ozvěna Labyrintu Víti Marčíka v Národním týdnu manželství
Nakonec přes chřipkovou epidemii, počína-
jící jarní prázdniny v Českých Budějovicích 
a okolí se sešli fanoušci Divadla Víti Marčíka 
i fanoušci svého vlastního manželství v závě-
ru Národního týdne manželství v Malém sálu 
Metropolu. Někteří vážili i dlouhé kilometry 
cesty. Manželské páry měly tentokrát ojedi-
nělou výhodu, zlevněné vstupné se manže-
lům prodávalo jak po másle. V závěru využili 
mnozí nabídku „manuálu“ Víťova Labyrintu, 
odnášeli si ho v tištěné podobě domů - občas 
se hodí nakouknout do průvodce života, že?
A kdo nepřišel, může se dozvědět víc díky 
krátké zprávě jednoho z diváků.

V neděli 15. února vystoupil v DK Metropol divadelník Víťa Marčík se svou hrou Labyrint světa. 
Představení, které pořádalo Diecézní centrum pro rodinu v rámci týdne pro rodinu, se zúčastnilo 
asi 80 diváků, z čehož velkou část tvořily manželské páry. 
V divadelní hře na motivy slavného Komenského knihy si Víťa Marčík nasadil velké brýle 
a na krk oprátku. takto spoután procházel jako Komenského hrdina postupně městem sym-
bolizujícím svět a pozoroval, jak žijí všechny vrstvy společnosti, všude však nacházel mnoho 
špatnosti.
Marčík se projevil jako všestranně nadaný umělec – na jevišti zpíval a hrál na kytaru, dokonce 
chvilku tančil. Diváky také ohromil promyšleně zpracovanými pomůckami, které postupně tahal 
z bedny stojící uprostřed jeviště. 
Po skončení hry ještě přednesl svou pohádku, v níž vystupovaly ženy éros, Amor, Caritas a Aga-
pé, díky níž my posluchači snáze chápeme rozdíly mezi těmito čtyřmi řeckými slovy, která se 
všechna předkládají do češtiny stejně – láska. JZ

Rok eucharistie a rodina. Jak se připravit na tak významnou událost, kterou je eucharistický kongres? Jakoby se zdálo, že je to téma 
příliš vznešené, než aby vstoupilo do každodenního rytmu rodiny se všemi jejími povinnostmi, organizační náročností… A přece je 
cesta. Ukazuje ji svým způsobem i následující článek maminky tří dětí, převzatý z časopisu Rodinný život.  -dcr- 

„Klaním se ti vroucně?“
na otázka. Nestojí náhodou tato dvě úsilí proti 
sobě? A zatímco ten zlý svět má, co si zaslou-
ží, my se letos budeme - chráněni pevnými 
zdmi církevních staveb - utvrzovat v tom, že 
ten, kdo Bohu projeví tu pravou církví a tradi-
cí garantovanou úctu, nezahyne navěky?

A pak mě začala pronásledovat řada dalších 
otázek: Jak to, že tak nějak předpokládáme, 
že jsme hodni úcty? za co? za to, co umíme? 
za to, že jsme? Nebo jen za to, že žijeme? Úcta 
k přírodě je, že ji neničím. to je málo. Úcta 
k člověku je, když mu ve všem vyhovím? to je 
zase příliš moc. Jak se taková úcta projevuje? 
Penězi? Slovy? Jednáním! A s vědomím, že 
dobro bezpečně poznám po ovoci, ptám se dál: 
Jakým jednáním? Jakou úctu to vlastně očeká-
váme? A když otočím role - neplatí náhodou 
za projev úcty z naší strany také třeba shovíva-

vost k úřednici za přepážkou, která tady sedí 
už půl dne a má nárok na pauzu, nebo aspoň že 
má podobně jako my právo dělat chyby? Nebo 
že by se měl pacient v přeplněné čekárně cho-
vat z úcty k lékařům prostě jako patient? 

A než mě otázky pohřbily v pochybnostech, 
vrátily mě naštěstí na začátek. tedy ještě 
jednou: Má nějakou souvislost úcta nás lidí 
k sobě samým a jednoho ke druhému a úcta 
k Eucharistii? A jestli ano, tak jakou? Platí, 
že čím více se umenším a ponížím, tím větší 
a opravdovější bude projev mé úcty k Bohu? 
Platí, že čím víc budu rezignovat sám na sebe 
– protože kdo je červíček človíček -, tím více 
dám Bohu najevo, jak je veliký? A dost otázek. 
Pojďme se poučit u kořenů, a to přímo katolic-

Pokračování na 14. straně.
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Pokračování z 13. strany.

kých, neboť pro to nejpůvodnější projevování 
úcty, tedy pro zbožné uctívání zde najdeme 
jedno známé latinské slovo adoratio, což zna-
mená klaněti se neboli poklony činiti, ale též 
k někomu se modliti, a eucharistická adora-
ce je naprosto speciální katolická pobožnost, 
kterou jiné křesťanské církve v takové podobě 
neprovozují, i když má prokazatelně biblickou 
tradici.

izraelité se klaněli pouze Bohu, a pokud se 
poklonili někomu jinému - zlatému teleti 
nebo cizímu vládci, bylo to špatné. První no-
vozákonní adorací pak byla adorace mudrců 
v Betlémě a mnoho obrazů znázorňujících 
tuto událost se tak dokonce i jmenuje. V Bib-
li se dočteme: „Vešli do domu a uviděli dítě 
s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se 
mu...“

také učedníci se klaněli Ježíši, když za nimi 
přišel po vodách a vytáhl z nich topícího se Pe-
tra. říkali přitom: „Jistě jsi Boží Syn.“ Jairos 
se sklonil před Ježíšem, když prosil o vzkříše-
ní své dcery, která právě skonala. také mladík, 
který se Ježíše ptal, co má dělat, aby měl podíl 
na věčném životě, před ním poklekl, dříve než 
vyslovil otázku, a nedělního rána padly na ko-
lena před vzkříšeným Ježíšem ženy...

Možná to není náhoda, že poprvé se v no-
vozákonních textech člověk sklání k Bohu, 
který má podobu malého děcka. V tu chvíli 
se totiž nestalo nic menšího, než že se nebe 
sklonilo k zemi - Bůh se sklonil k člověku 
a stal se Dítětem. Možná aby se pak člověk 
dokázal sklonit k Bohu - i když zcela nesrov-
natelným způsobem - a byli si blíž. Je to totiž 
ta nejpřirozenější situace, kterou každý člo-
věk napříč generacemi a dokonce i kulturami 
zvládne. Pokleknout, sklonit se, vzdát úctu na-
rozenému dítěti. Sklonit hlavu před zázrakem 
zrození, kdy zůstává rozum stát. Poklonění 

„Jak se vyrovnávat s minulostí“ - 
přednáška Mons. Aleše Opatrného 
pro všechny, kteří chtějí žít dobře přítom-
nost. Koná se ve středu 18. 3. 2015 v 17 
hod. v kostele Sv. Rodiny v ul. Karla IV. 
v Českých Budějovicích. 
říká se, že minulost umí člověka pěkně 
pronásledovat. Jak je možné přijmout do ži-
vota věci minulé, které se už nedají změ-
nit? Jaké jsou tedy šance se s ní vyrovnat, 
jaké možnosti má člověk, aby mohl dobře 
žít v přítomnosti? Nad tím vším a mnohým 
dalším se bude možné zamyslet při před-
nášce i následné debatě s přednášejícím.
Navíc přednáška probíhá v době, kdy je 

v kostele Sv. Rodiny instalována výsta-
va fotografií Daniela Reynka; stojí jistě 
za zhlédnutí.

„Efektivně ve vztazích rodičů a dětí“ - 
víkendové setkání rodin v době velikonoční 
v termínu 24.-26. 4. 2015 v klášteře Bo-
žího milosrdenství na Nových Hradech. 
Hostem bude Mgr. ing. Jan Čapek, který 
v Českých Budějovicích měl přednášku 
na téma Manipulace; tématem jsou vztahy 
mezi rodiči a dětmi teoreticky i prakticky, 
tedy efektivně! obvyklý program víkendu 
zachován. Přihlásit se můžete přímo z we-
bových stránek.

Diecézní centrum pro rodinu připravuje…

Podrobnější informace najdete na http://www.dcr.bcb.cz

v této situaci nemá kupodivu ani onen podtext 
poníženosti a sebeumenšení, které můžeme 
jako zbožně vychovaní křesťané vnímat jako 
žádoucí. Člověk se před dítětem skloní pros-
tě proto, aby lépe viděl, jako když se skloníte 
nad kočárkem, abyste mohli být tomu zázraku 
blíž a říct: No, to je krásné děťátko! ty prstíky, 
vlásky, očička... Člověk s radostí popisuje, co 
vidí, nebo raději neříká nic, protože ví, že tady 
slova nestačí, a jen hledí. to je adorace! Projev 
oslavy života, projev toho, že člověk má rád 
život, který v dítěti bude pokračovat, i když on 
sám už nebude.
A tady jsou úcta k Bohu a úcta k sobě samému 
spojené nádoby.

Možná tuto souvislost více přiblíží ještě jeden 
inspirativní text:
Zjistil jsem, že se člověk mýlí v otázce úcty. 
Sám jsem se totiž vždycky zajímal jen o prá-
va, která má skrze člověka Bůh. A zajisté i sám 
žebrák, i když jsem jeho význam nepřeháněl, 

byl pro mne vždy jakýmsi vyslancem Božím. 
Odmítal jsem však připustit, že by snad žeb-
rák se svým vředem a šeredností měl právo být 
uctíván pro sebe samého jako nějaká modla. 
(...) Otec nato řekl: „Spravedlnost je podle 
mne v tom, vážit si člověka kvůli pokladu, kte-
rý V SOBĚ OPATRUJE. TAK JAKO SI VÁŽÍM 
SÁM SEBE. Neboť i v tom druhém se odráží 
stejné světlo. Třeba v něm bylo sebeméně pa-
trné. Spravedlnost, to znamená chápat člověka 
jako prostředek a jako cestu. Má láska spočí-
vá v tom, že mu pomáhám, aby se sám v sobě 
zrodil. 
(...) Proto když ti někdo zachrání život, nikdy 
neděkuj. Nepřeháněj svou vděčnost! Jestli 
za něco stojíš, pak tím, že ti zachoval život, po-
sloužil především Bohu. Neboť to významné, 
co zachránil, nebyla tvá náhodná osobní ma-
ličkost, ale dílo, na němž spolupracuješ a jež 

Pokračování na 15. straně.
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Letošní jarní prázdniny mohly děti z Tábora a okolí prožít na příměstském táboře na Klokotech. 
Byl pro ně připraven celodenní program, na noc se vždy vracely domů. 
Pondělí a úterý jsme prožili většinou v Emauzích při společných hrách, soutěžích, modlitbě a také 
jsme si krátce přiblížili únorové téma přípravy na Národní eucharistický kongres 2015 Eucha-
ristie a společenství.
Uprostřed týdne jsme opustili naši emauzskou základnu a vypravili se na celodenní výlet do Be-
chyně, kde nám P. Petr Plášil ukázal svoje nové působiště – provedl nás klášterním kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie se vzácnou sklípkovou klenbou, přiblížil nám slavnou poutní minulost 
tohoto místa a města, které jsme si mohli prohlédnout i z výšky – tedy z věže farního kostela sv. 
Matěje. 
Závěr týdne jsme pak mimo jiné věnovali přípravě masek na karneval, který jsme uspořádali v pá-
tek. Milé překvapení pro nás na rozloučenou před svým odchodem připravil P. Pavel Zahradníček, 
OMI – přišel nám naposledy povyprávět svoje „hororové“ příběhy. Zatažené závěsy, plápolá 
svíčka… a na konci příběhu… smích, jako vždy. Naše jarní setkání pak zakončila karnevalová 
diskotéka.  -mš-

Jarní prázdniny na Klokotech

V neděli 15. 2. 2015 se konečně uskutečnil 
karneval v Emauzích, kterému předcházelo 
chřipkové období. 
Dostavila se semišová zvířátka, přilétla be-
ruška, doskákala žabka, přilétli motýlci, do-
tancovaly princezny (dokonce i z Japonska) 
a přišla nás vylekat strašidla. 
Karneval byl propleten tancem, zábavou 
a soutěžemi. 
Uprostřed zábavy nás překvapil host – med-
vídek Brumík, který si s dětmi zatancoval 
a podělil se s nimi o dobroty (MŇAM).
Při soutěžích pak bojovali nejen malí, ale 
i velcí. 
Na konci se vloudil „zloděj“ a ukradl sladký 
poklad. A jak už to v pohádkách bývá, tak 
i v této pohádkové neděli jsme zloděje našli, 
poklad snědli a vše dobře dopadlo. 
S krásnou vzpomínkou na Vás všechny 

Veronika Tomášová

Klokotský karneval

DCR

má v tobě současně tvou oporu. Poděkováním 
za to, že tě zachránil, je mu jeho vlastní náma-
ha. Právě to je jeho spolupráce na díle. (...) 
Nic jiného mě nezajímá kromě nádherné spo-
lupráce jednoho skrze druhého. Láska k bliž-
nímu v duchu mé říše znamená spolupráci. 
(Antoine de Saint-Exupéry, Citadela).

Nepřehánějme individuální vděčnost, ale spo-
lupracujme v obnově vztahu k sobě a k sobě 
navzájem, protože tím, že zvýšíme úctu k sobě 
a k druhým, získá tím na kvalitě také náš pro-
jev úcty k Bohu. Jinak řečeno, je dobré, když 
se někdo tak úctyhodný jako vy dokáže po-
klonit před Bohem - protože vás Bůh povolal 
do života, zemřel za vás a vstal z mrtvých, aby 
vás zachránil, a protože jste si toho vědom 
a druzí lidé vám to (jestli na ně máte trochu 
štěstí) umožňují prožívat.

Letošní výzva k prohloubení eucharistické 
úcty se mi tedy zdá obtížně uskutečnitelnou 
bez obnovení úcty k sobě samým. K tomu, 
kým jsme a kým se snažíme být a jak se nám 
to daří nebo nedaří. Neboť oč větší bude naše 
úcta k sobě, o to větší bude naše úcta k lidem 
a také hodnota našeho klanění se Bohu. Jen 
jako sami hodní a schopní slavení jsme schop-
ní slavit a chválit Boha. že je to projev sobec-
tví a pýchy? Ne, není. Jen jsme vzali vážně 
a odpovědně fakt, že ten, komu se v Eucharis-
tii klaníme, je nejen náš Pán, ale také náš Bratr.

Marie velebí Boha za to, že Jí učinil veliké 
věci! tedy jedna pragmatická rada: Raději ne-
adorujte, pokud máte pocit, že nemáte za co. 
Není totiž trapnější póza. 

Netradiční myšlenky Evy Muroňové 
z Katechetického a pedagogického centra 

při Biskupství ostravsko-opavském v souvislosti 
s konáním Národního eucharistického kongresu 

– převzato z časopisu Rodinný život 1/15 

Pokračování z 14. strany.
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DIECézNÍ KaTEChETICKé sTřEDIsKO

Ve dnech 20.-21. 2. 2015 proběhl v Pelhřimově již potřetí kurz vyrábění biblických postaviček. 
Sešlo se 17 účastníků, mezi nimi i děti. Lektorky z Českého katolického biblického díla nás opět 
provedly postupem výroby a pomáhaly radou i pomocí. V sobotu jsme se společně zamýšleli nad 
biblickým textem o setkání Marie Magdalény se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Sami jsme pak měli 
možnost vybrané verše znázornit pomocí biblických postaviček. odpoledne se již každý těšil ze 
svého dokončeného díla. Vzniklo tak mnoho nových originálních postaviček, které již čekají na 
své využití při práci s biblickým textem. těšíme se zase někdy příště!  -hp-

kurz vyrábění biblických poStaviček v pelhřimově

V neděli 15. února 2015 pořádala farnost 
Děkanství u sv. Mikuláše dětský karneval 
v koncertním sále na Piaristickém náměstí 
v Českých Budějovicích.  -ih-

Římskokatolická farnost 
sv. Mikuláše 

v Českých Budějovicích 
vás srdečně zve na

KřÍžOVOu CEsTu 
PRO DěTI DO řÍmOVa
na Velký pátek 3. dubna 2015
* 11 hod. - sraz na autobusovém nádraží 

v Č. Budějovicích (nástupiště č. 8)
* 11.30 hod. - příjezd do Římova

* 12-15 hod. - prohlídka křížové cesty 
spojená s modlitbou

* 16 hod. - návrat do Českých Budějovic

Více informací obdržíte v kanceláři 
Děkanství u sv. Mikuláše 
nebo na tel. 721 933 754.

ČESKÉ BUDěJOVICE 
katedrála sv. Mikuláše

sobota 21. března 2015 v 15 hod.

SVÁTOST SMÍŘENÍ 
PRO DěTI 

ČESKé BuDěJoViCE
klášterní sál na Piaristickém náměstí

VELIKONOČNÍ DÍLNA
na zelený čtvrtek 

2. dubna 2015 (9-12 hod.)
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březnové novinky
Pablo Domínguez Prieto - Až na vrchol
záznam duchovních cvičení, která 
P. Prieto dával ve španělském tuleb-
ras.  u nás je známý z dokumentu Po-
slední vrchol, který zpracovává jeho 
životní příběh a v roce 2014 běžel 
v Čt i v kinech. brož, 144 s., 195 Kč

Thierry Bizot - Anonymní katolík
Autobiografická kniha známého tele-
vizního producenta vypráví o znovu-
objevení křesťanské víry, které nasta-
ne, když to nejméně čeká – uprostřed 
krize středního věku.

brož, 164 s., 229 Kč

Ivan Šulík - Jedenácté přikázání
V knížce svěžích postřehů ze života 
a duchovních úvah rezonují pojmy 
jako láska, spravedlnost, víra, světlo, 
odpuštění. Stručné, ale obsahově bo-
haté texty spojuje myšlenka, která patří k základ-
ním pravdám křesťanství: Bůh je laskavý a milo-
srdný. brož., 60 s., 99 Kč

Michelle Moranová - Evangelizace s odva-
hou a citem
Kniha oslovuje jak jednotlivce toužící 
s druhými sdílet svou víru, tak sku-
piny i farnosti, které hledají způsoby 
evangelizace v místě svého působení. 
Autorka nabízí osobní zkušenosti, získané dlou-
holetou evangelizační činností, i praktické návr-
hy a rady, jak se na předávání víry připravit, jak 
navázat kontakt, jak uspořádaně postupovat, aby 
naše svědectví nebylo chaotické, a tím pro druhé 
nesrozumitelné. brož., 112 s., 109 Kč

Stefan Kiechle - Jak zacházet s mocí
Provinciál německých jezuitů před-
kládá zamyšlení nad tím, co je to moc 
a jak s ní zacházet etickým způsobem. 
Postupuje systematicky podle Du-
chovních cvičení sv. ignáce z Loyo-
ly. Všímá si dobrých i špatných vlastností moci 
a vede čtenáře k tomu, aby moci užíval pro dobro. 
ukazuje také, jak s mocí zacházel Ježíš Kristus. 
V závěru uvádí 12 stručných zásad, které nám 
pomůžou se s mocí vyrovnávat a zlepšit způsob, 
jakým s ní zacházíme. brož., 80 s., 129 Kč

Josef Hrdlička - Novéna k svatému Josefovi
od počátku církve se věřící s velkou důvěrou ob-
racejí k svatému Josefovi. Když se sám nejvyšší 
Bůh mohl na Josefa spolehnout a on ho nikdy ne-
zklamal, i my se na něho plně spoléháme a doufá-
me v jeho přímluvu.  brož., 40 s., 49 Kč

Claire Astolfiová - Misionář světa Jan Pavel 
II.
životní příběh oblíbeného papeže 
Jana Pavla ii. připomíná čtivou belet-
ristickou formou knížka pro mládež 
i dospělé čtenáře.

brož., 152 s., 209 Kč

KARMELitáNSKé
NAKLADAtELStVí 

www.ikarmel.cz

PERsONalIa 

uKoNČENí KNěžSKé SLužBy V DiE-
Cézi
P. Mgr. Pavel Zahradníček, OMI, Th.D. 
ukončil k 28. 2. 2015 na žádost svého řehol-
ního představeného kněžskou službu v naší 
diecézi.

Upřímně mu děkujeme za jeho kněžskou službu 
a pro příští léta přejeme hojné Boží požehnání.

žiVotNí JuBiLEA
P. Mgr. Jan Mikeš oslaví 21. března 2015 své 
třicáté narozeniny.
P. Ing. Tomáš Rádl, SDB oslaví 18. března 
2015 své šedesáté narozeniny.

Oběma jubilantům upřímně blahopřejeme.
 -acebb-

čtyřicetihoDinová 
euchariStická

aDorace
v atriu fary v Prachaticích

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

29.-31. května 
3.-5. července

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

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

HLAVNí Poutě
* 13. 6.  Malá pouť k Neposkvrněnému 
srdci Panny Marie (Mons. Pavel Posád, po-
mocný biskup českobudějovické diecéze)
 • 16.00 - Klokotské hodinky, 16.30 - modlitba 
růžence, 17.00 - mše sv., 18.00 - táborák
* 14. 8.  Vigilie slavnosti Nanebevzetí Pan-
ny Marie, mše sv. v 17.00 hod. (P. Václav Hes, 
farář v Sušici)
* 15. 8. Hlavní pouť k slavnosti Nanebe-
vzetí Panny Marie 
 • 8.00 - 1. mše sv. (P. Dr. theol. Tomáš C. Ha-
vel, CFSsS, šéfredaktor časopisu Duha)
 • 10.00 - hlavní mše sv. (Mons. Jan Vokál, bis-
kup královéhradecký)
 • 14.00 - beseda s hostem, 15.00 - Klokotské 
hodinky se svátostným požehnáním
* 16. 8. Nedělní mše sv. v 10 hod. (P. Bogdan 
Sikora, OFM Conv., provinciál minoritů v ČR), 
15.00 - Klokotské hodinky se svátostným požeh-
náním 

PRVNí SoBoty NA KLoKotECH 
(KVětEN-říJEN)
 • 16.00 - modlitba zpívaných Klokotských 
hodinek
 • 16.30 - růženec, svátost smíření 
 • 17.00 - mše svatá 
 • následuje svátostné požehnání a poté mož-
nost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda

2. 5. P. Martin Sedloň, OMI, provinční vikář 
kongregace misionářů oblátů Panny Marie Nepo-
skvrněné 
 • 15.00 promluva, 16.00 Klokotské hodin-
ky...
6. 6. P. Petr Plášil, farář v Bechyni
4. 7. P. Mikuláš Selvek, OPraem., premon-
strátský klášter Milevsko
1. 8. P. Jan Hamberger, farář v Soběslavi, 
kaplan pro mládež
5. 9. P. Jan Böhm, vojenský kaplan 15. ženij-
ního pluku v Bechyni
3. 10. P. Jan Doležal, okrskový vikář v Písku

DuCHoVNí oBNoVy A PRAViDEL-
Né PoBožNoSti
* Postní duchovní obnova 21. března – P. 
ThDr. Vlastimil Kročil, PhD., sídelní kanovník 
Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Č.  Budějo-
vicích
* Adventní duchovní obnova 12. prosince 
– P. Roman Dvořák, ředitel Diecézního centra 
mládeže 
* Celodenní adorace vždy 1. pátek v měsíci 
11.00-16.30, v zimních měsících v domě Emauzy
* Páteční adorace - každý pátek 17.30-20.30, 
možnost přistoupit ke svátosti smíření
* Venkovní křížová cesta - květen-říjen, po-
slední pátek v měsíci v 17.45 hod.

římskokatolická farnost tábor-Klokoty
Staroklokotská 1, 390 03 tábor

tel. 381 232 584, www.klokoty.cz
e-mail: klokotyomi@volny.cz

www.oblati.cz

Program na Klokotech
v r. 2015

Kostel Povýšení sv. Kříže 
ve Veselí n. Lužnicí

Pátek 27. března 2015 
v 18 hod.

Kulturní dům 
a Římskokatolická farnost 

Veselí nad Lužnicí
vás zvou na

PAŠIJOVÁ ZASTAVENÍ
Přednes: Alfréd Strejček

varhany, tenor Mikoláš Troup, 
hoboj Jaroslav Janutka, 
fagot Jaroslav Sebera

Pěvecký sbor jihočeských učitelek 
při Biskupském gymnáziu 
v Českých Budějovicích

Sbormistři Anna Voříšková, 
Theodor Pártl

Vstupné dobrovolné
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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!

* Kafemlýnek, pravidelný pořad pro ženy na ma-
teřské nebo rodičovské dovolené, prarodiče, 
učitele nebo vychovatele, zachytíte každé úterý 
od 9.30. Vydání s datem 17. března se jmenuje 
Dospívání dcer a zrání matek. Rozhovor o kur-
su pro rodiče „Když dcera dospívá“ s lektorkou 
Anetou Koukolovou z brněnského Centra naděje 
a pomoci připravuje Adriana Růžičková. Vydání 
pořadu 24. března nese název Velikonoční naděje 
tam, kde je smrt. Do Kafemlýnku přijde svěd-
čit maminka Helena Peterlíková o zkušenosti 
se zdravotní péčí u nás a v zahraničí a o krajní 
životní situaci spojené s předčasným koncem tě-
hotenství. Pozvání přijala S. Mlada z kongregace 
sester sv. Cyrila a Metoděje, která působí v du-
chovní službě pro nemocné v Brně. Více o té-
matu Přechodné pěstounské péče se dozvíte 31. 
března. o těžkostech i radostech pohovoří otec 
sedmi vlastních dětí a čtyř „pěstovaných“ a po-
sléze předaných miminek Pavel Rakouš z Prahy. 
Vysílání 7. dubna se zaměří na problematiku, 
zda rodiče dostatečně chrání děti surfující po in-
ternetu. Na 14. 4. se připravuje vysílání na téma 
Lesní školky. Hostem bude Klára Krchňavá, ředi-
telka dvou lesních školek s bohatými zkušenost-
mi s organizací péče o děti v přírodě. 

* Relace Mezi slovy, kterou zachytíte v premié-
rovém čase každou sobotu od 22.10 nebo v čase 
reprízy následující čtvrtek od 9.30, se 21. 3. 
vyprofiluje literárně. Redaktor a moderátor Jan 
Novotný představí dílo Slzy věcí - výbor z tvorby 
básníka Josefa Suchého. Jeho život a tvorbu při-
blíží básníkova dcera ivana Srbková, a to spolu 
s literárním historikem Jaroslavem Medem. 
Studio Vojtěch: S lesníkem o diecézních lesích. 
S lesníkem a jáhnem v jedné osobě Pavlem Sta-
rým bude redaktor Martin Weisbauer hovořit 
nejen o tom, jak probíhají v královéhradecké 
diecézi restituce lesů, ale i o pojetí hospodaření 
s těmito lesy či o záměrech jejich správy do bu-
doucna. řeč jistě přijde rovněž na styčné body 
služby jáhna a práce lesníka. Jaké že to jsou? 
Dozvíte se v relaci z Hradce Králové v úterý 24. 
3. od 22.00. opakujeme v pondělí 30. 3. od 9.30. 

* Na zelený čtvrtek 2. dubna naladíte na vlnách 

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

Tvůj křest
Dárková kniha stručně a přehledně 
shrnuje liturgii svátosti křtu. Lze do 
ní zaznamenat datum a místo křtu, 
jméno křtícího kněze i přítomných či nalepit fo-
tografie. Dítě ji bude moci využít, až se bude při-
pravovat na přijetí dalších svátostí. Křest tak může 
i o několik let později ožít jako důležitá událost 
jeho života, kterou mu rodiče (prarodiče, kmot-
ři...) pečlivě zaznamenali. Váz., 48 str., 149 Kč

Papež František - Milosrdenství
Výběr papežových zamyšlení z pro-
mluv pronesených v prvních dvou 
letech jeho pontifikátu. františek čas-
to boří naše „zaběhané“ představy 
o správném životě, což jen potvrzuje, 
že mluví ve stejném duchu jako Ježíš a zvěstuje 
tutéž dobrou zprávu: Jsme přijati a milováni Bo-
hem. otevřeme se jeho milosrdenství!
 Brož., 102 str., 105 Kč

Eberhard Schockenhoff - Vykoupená svo-
boda
Svoboda je hodnota, k níž je současná 
společnost vnímavá. Je i pojmem, kte-
rý je vystaven různým interpretačním 
rizikům podle toho, na který aspekt 
je kladen větší důraz. i v samotném křesťanském 
kontextu jsme svědky zvěsti, že nás Kristus osvo-
bodil z područí zla a nabízí nám pravou svobodu; 
současně tu jsou obavy z toho, aby se svoboda ne-
zvrhla v neomezenou svévoli.

Brož., 192 str., 255 Kč

Jacques Philippe - Dotknout se Boha
ten, kdo žízní po modlitbě a začne s ní, 
potřebuje záchytné body, aby v zapo-
čaté cestě vytrval a jeho modlitba byla 
plodná. Brož., 224 str., 198 Kč

PříPRAVA NA VELiKoNoCE
Lorenzo Zani - Od večeře ke kříži
Srozumitelný výklad liturgických textů 
Svatého týdne, jež čtenáře povzbuzuje, 
aby se v tichu zastavil před eucharistií 
a křížem a uvěřil, že Ježíš ukřižovaný 
je Boží Syn, který zemřel, aby nám 
zjevil, že Bůh je láska větší než zlo, aby nás uvedl 
do života trojice. Brož., 183 str., 198 Kč

Henri J. M. Nouwen - Jít s Ježíšem (kří-
žová cesta
Ježíš kráčí Palestinou, mezi lidmi, kte-
rým hlásá radostnou zvěst. Pak vychá-
zí z Getseman na křížovou cestu. tato 
kniha meditací nám vykládá jednotlivá 
zastavení křížové cesty na příkladech utrpení těch 
nejubožejších. Političtí vězni, opuštěné děti, mat-
ky oplakávající své zabité syny, vyčerpaní farmá-
ři, čtyři zavražděné služebnice církve…  80 Kč

Proglasu relaci Rozjímání o vykoupení III. 
P. Ambrož Šámal, oPraem. se bude spolu s re-
daktorem Markem Chvátalem zamýšlet nad veli-
konočními událostmi a jejich poselstvím. 

* Přímo na Velký pátek 3. dubna zachytíte pořad 
naznaný Velké pátky v životě paní Gertrudy Pa-
chulové. V obci Píšť na Hlučínsku žije v domku 
nedaleko kostela sv. Vavřince pětadevadesátiletá 
Gertruda Pachulová. V širokém okolí je známá 
jako výborná kuchařka a pekařka. i přes svůj po-
kročilý věk ráda pracuje například na zahrádce. 
Její uplynulý život je dlouhou řadou „velkých 
pátků“, velkých životních zkoušek. Vzpomínky 
pamětnice zaznamenal redaktor Antonín žolner-
čík z ostravského studia Hedvika.

* Rovněž na Velký pátek 3. dubna opět nabízí-
me k poslechu další díl Rozjímání o vykoupení 
III. o velkopátečních okamžicích bude uvažovat 
Pavel Černuška z Katedry biblických věd Cyrilo-
metodějské teologické fakulty uP v olomouci. 

* Na Bílou sobotu 4. dubna si můžete naladit 
poslední část relace Rozjímání o vykoupení 
III. Před mikrofon Marka Chvátala usedne Jit-
ka Krausová, lékařka a psychiatrička, která už 
dlouhá léta ve zdravotnictví nepracuje. Je totiž 
činná v církvi jako pastorální terapeutka při Ar-
cibiskupství olomouckém a zároveň je zasvěce-
nou pannou olomoucké arcidiecéze. Jak vnímá 
události Bílé soboty, o to se podělí právě s vámi, 
posluchači Proglasu.

* týdeník Oktáva navštíví v pátek 10. dubna 
skladatel františek Xaver thuri, jeho syn Jan 
a další hosté. Hovořit budou o novém dvojal-
bu Liturgický rok, které zachycuje celoživotní 
průřez duchovní tvorbou f. X. thuriho. Projekt 
obsahuje autorovy skladby, které se vztahují 
k církevnímu liturgickému roku a dosud nebyly 
nahrány ve studiové kvalitě. Po skončení relace 
budete moci vyhrát jeden exemplář tohoto krás-
ného nosiče. Nenechte si ujít vysílání od 16.55. 

* Ve čtvrtek 16. dubna nabízíme k poslechu re-
laci studia Hedvika s titulem Mluvím, mluvíš, 
mluvíme... Ale jak? Evropským dnem logopedie 
je 9. březen, 16. duben byl vyhlášen Mezinárod-
ním dnem hlasu. K rozhovoru nejen o práci kli-
nického logopeda si redaktor Antonín žolnerčík 
pozval k mikrofonu Marii Kaniovou z fakultní 
nemocnice v ostravě-Porubě a vy se do jejich 
povídání můžete zaposlouchat od 22.00. Reprízu 
uvádíme v pondělí 20. dubna od 16.30. 

Vysílací časy velikonočních pořadů nebyly 
v době uzávěrky tohoto čísla ještě známy.   -js-
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Je to česká kongregace, založená r. 1853 
P. Gabrielem Schneiderem v Hyršově na Do-
mažlicku. Kongregace se velmi rychle rozší-
řila po celých Čechách. Věnovala se výchově 
a vzdělávání dívčí mládeže.
V jižních Čechách působí sestry v současné 
době na třech místech – v Českých Budějovi-
cích, v Horažďovicích a v Kardašově Řečici.

ČEsKé BuDějOVICE
Zdejší 11členná komunita se skládá z dvou 
akčních stařenek a devíti mladších sester, 
které působí:
- v domě „U sv. Josefa“, kam též patří Církev-
ní mateřská škola; 
- na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna,
- na základních školách při výuce nábožen-
ství. 
Sestry také pořádají víkendová setkání pro 
dívky, duchovní obnovy ve farnostech, se-
tkání pro ženy a vedou praktický kroužek 
pro děti z 1. stupně ZŠ. Mnohé sestry konají 
službu naslouchajícího ucha pro potřebné.
Všechny pracovní dny je slyšet v domě „U sv. 
Josefa“ dětské šveholení, v úterý zpěvy - pra-
videlně se zde schází pěvecký sbor Gabriel.
K domu patří ubytovna pro vysokoškol-
ské studentky a ateliér Barevný kolo v čele 
s Evou Drančákovou.

Kongregace školských sester de Notre Dame

hORažďOVICE
V roce 1854 se stal původně minoritský 
klášter v Horažďovicích mateřincem (tj. do-
mem, kde sídlí generální představená) Škol-
ských sester de Notre Dame. Postupně zde 
vznikaly školy (od mateřské až po měšťan-
skou), pensionát, noviciát a roku 1927 byl 
vybudován nový dům („útulek“) pro staré 

doučují zájemce z řad školní mládeže anglič-
tinu nebo matematiku. V domě probíhají také 
kulturní akce jako koncerty duchovní hudby, 
vánoční besídky dětí z mateřské školy u sv. 
Josefa až po svatodušní opékání buřtů nebo 
setkání mladších sester z ostatních komunit. 

S. Invencie 

Sestry z horažďovické komunity se svými svěřenci a místním farářem P. Petrem Koutským.

a nemocné sestry. 
V roce 1950 byly sestry násilně vystěhovány 
a objekt převzala armáda. 
V 70. letech 20. století ve farnosti několik 
měsíců působily 2 sestry, které ale bydlely 
na faře.
Roku 1998 se do Horažďovic sestry vrátily. 
Od té doby je posláním tříčlenné komunity 
pomoc ve farnosti - sestry vyučují nábožen-
ství, konají víkendová setkání pro děti a mlá-
dež, jsou nablízku nemocným v nemocnici 
- LDN i v pensionu pro seniory, pracují v ma-
teřské škole, pořádají s farníky pravidelná 
duchovní setkání...

KaRDašOVa řEČICE
V současné době žije v Kardašově Řečici 
21 sester. Sestry zde prožívají zasloužený 
odpočinek v krásném prostředí bývalého 
zámku s rozlehlým lesoparkem. Dům slouží 
jako charitní domov pro řeholnice. Starší ses-
třičky obětují své modlitby a utrpení zvlášť 
za děti a mládež a svými denními přímluvami 
za potřeby církve a celého světa mají podíl 
na vykupitelském díle Kristově. Mladší sestry 


