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Historie se neopakuje, opakují se chyby
Slavného Konstantinova výroku,
že jako nahé jsou národy bez knih,
který pojednává o významu Bible
v zápase se zlem, můžeme použít
i na jiné případy a rozumět mu tak,
že národ, který si nezaznamenal
své dějiny, nic si z nich pořádně
nepamatuje a nemůže se poučit ze
zkušenosti předků, je vážně ohrožen. To je náš případ. Historie se
neopakuje, ale chyby se opakují.

(...) Jsou mezi námi opět lidé jednající tak, že mohou přivést k moci
nového diktátora. Zatím není třeba
ukazovat prstem a útočit na někoho, ale je třeba pevně se postavit
proti lžím, pomluvám, závisti, hrabivosti a podobným skutkům. Mohly
by nás zotročit....
(Z kázání prof. Petra Piťhy při slavnosti sv.
Cyrila a Metoděje dne 9. 3. 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.)

Nenápadné výročí

Předposlední den měsíce února tomu bylo 130
let, co se České Budějovice rozloučily s významným českým vlastencem, podporovatelem
dobročinných podniků, mužem, jehož sochu
většinou bez povšimnutí míjíme pokaždé, když
procházíme kolem Černé věže. Zmíněného 27.
února 1883 byl pohřben českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík.
Pro své současníky byl biskup Jirsík mimořádnou autoritou a většina z nich si k němu za více
než třicet let, které na českobudějovickém biskupském stolci strávil, vytvořila i silné citové
pouto. O tom vypovídají i podrobné a emotivní
zprávy o biskupově zdravotním stavu v posledních dnech jeho života (zemřel 23. 2. na následky záchvatu mrtvice ze 17. 2.), které přinášel
místní Budivoj. Jirsíkově osobnosti pak Budivoj
věnoval celé číslo (26. 2. 1883).
Význam Jana Valeriána Jirsíka ovšem dalece
překračoval hranice regionu. Průběhu jeho pohřbu proto věnoval náležitou pozornost i tehdejší nejprestižnější český deník, Národní listy.
Tento článek dnes nabízíme čtenářům Setkání.
„Pohřeb budějovického biskupa Jana Valeriana
Jirsíka byl včerejšího dne okázalou smuteční
slavností, která podávala nejzřejmější důkaz
neobyčejné úcty a vážnosti, již zvěčnělý biskup-vlastenec nejen ve své diecési ale i v celém národě požíval. Hned po 8. hodině ranní
shromáždili se spolkové a korporace na budějovickém náměstí, od radnice až ku chrámu
biskupskému stála v imposantní řadě školní
mládež, aby prokázala zaslouženou čest svému otcovskému příznivci. Počet do Budějovic
přibylých účastníků pohřbu páčil se na několik
tisíc hlav, mezi nimiž byli nejpřednější hodnostáři církevní. Po obřadech smutečních, jež
v biskupském sídle vykonal kardinál arcibiskup
kníže Schwarzenberg za assistence biskupů králohradeckého dra. Haise, litoměřického dra.
Schönla, světícího dra. Průchy, jakož i kapituly
budějovické a celé řady jiných kněží, byla rakev
vložena na mary a duchovenstvem budějovické diecése, kteréž s alumny se střídalo, nesena
do kathedrálního chrámu, kde slouženy smuteční bohoslužby. Na to vykropil kardinál arcibiskup mrtvolu, kterémužto obřadu přítomni
byli jmenovaní tři biskupové a téměř 300 kněží,
mezi nimiž sedm prelátů. Mezi tím seřadil se
průvod pohřební, jejž zahájila mládež obecných
a žactvo měšťanských a středních škol. Za ním
kráčela společenstva, náboženské spolky, Beseda řemeslnická, včelařský spolek, hospodářský
spolek „Beseda“, tělocvičná jednota „Sokol“,
sbory hasičské a střelecké, alumnové, zpěváci,
duchovenstvo s kardinálem a biskupy. Po stranách pohřebního, věnci pokrytého a odznaky
biskupské hodnosti vyzdobeného vozu tvořili
alumnové a střelci špalír. Žáci českého gymnasia nesli přes 100 skvostných věnců vavřínových i květinových se stuhami barev národních
a přiměřeným věnováním. Za rakví nesl jeden
z chovanců semináře na aksamitovém polštáři
řády, jimiž zvěčnělý biskup byl vyznamenán,
pak následovali nejbližší příbuzní, budějovická
kapitola, civilní i vojenští hodnostové, mezi nimiž deputace více než 200 měst, obcí a spolků,

Jan Valerián Jirsík (kresba Jana Vilímka)

knížata Schwarzenbergové, knížata Paarové,
hrabata Schönbornové, Chotkové a Buquoyové.
Spolky úředníků a vojenských vysloužilců zakončily velikolepý průvod, v jehož čele jela četa
banderistů. Davy v Budějovicích shromážděného lidu byly tak ohromné, že průvod jen pomalu
ku předu postupoval. Mrtvola byla ještě jednou
vykropena a do biskupské hrobky k věčnému
spánku uložena. Tak pohřben biskup-vlastenec
Jan Valerian Jirsík, jehož památka z paměti
vděčného lidu českého nikdy nevymizí.“
(Národní listy, 28. 2. 1883, s. 3)
Pro připomenutí hlavních mezníků Jirsíkova života přetiskujeme jeho vlastní „životopis“.
„Kalendarium hlavních momentů ze života biskupova. Zesnulý biskup měl na svém psacím
stole nevelkou ocelorytinu, představující sv.
Jana Kř., patrona jeho. Na zadní straně obrázku
byl úplný týdenník hlavních momentů ze života
jeho, původně od něho samého sepsaný, od jiné
ruky kaligraficky přepsaný. Znělť takto:
Týden můj.
V neděli byl jsem consecrován 19. října 1851.
Byla to 19. neděle po Sv. Duchu v den sv. Petra
z Alcantary.
V pondělí 16. dubna 1855, po bílé neděli stal
jsem se prelátem a asistentem papežským.

V úterý 1) byl jsem v Kácově narozen 19. června
1798, o Naroz. P. M., III. neděli po Sv. Duchu
v den sv. Juliany; 2) biskupem jmenován v den
Zvěstování Panny Marie 25. března 1851.
Ve středu 19. července 1871 velkokřížem poctěn
(IV. po sv. Duchu v den sv. Vinc.)
Ve čtvrtek 1) 28. pros. 1820 vysvěcen na kněžství v den Mláďátek. 2) Excell., 23. srpna 1866,
v den sv. Filippa Benitii.
V pátek biskupem potvrzen, 15. září 1851, 12.
neděli po Sv. Duchu, v den S. Just.
V sobotu 1. listopadu 1851 20. ned. po Sv. Duchu intronisován.“
(Budivoj, 1. 3. 1883, s. 3)
Pro zájemce o podrobnější vylíčení života Jana
Valeriána Jirsíka uvádíme dva knižní tituly, kde
najdou i odkazy na další zdroje informací:
KADLEC, Jaroslav. Jan Valerián Jirsík: biskup
českobudějovický. 1. vyd. České Budějovice:
Sdružení sv. Jana Neumanna, 1993. ISBN 80901602-0-4.
PLETZER, Karel. Biskup Jan Valerian Jirsík
1798-1883: soupis literární činnosti a literatury
o něm. V Českých Budějovicích: Státní vědecká
knihovna, 1993.
Citovaná periodika jsou dostupná na: http://kramerius.nkp.cz
Ema Tomášková
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Jubileum diecézního biskupa

Diecézní biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. oslaví ve čtvrtek 4. 4. 2013 své
70. narozeniny. Za dar svého života chce v ten den poděkovat spolu s ostatními
biskupy, kněžími a věřícími při mši sv. v 16 hod. v klášterním kostele Obětování
Panny Marie v Českých Budějovicích. Přejeme mu hojnost sil a Božího požehnání v jeho biskupské službě. 
-r-

z

b i s k u p s k ý c h

d i á ř Ů

18.-20. 3. (po-st) Svatá Hora - Setkání s okrskovými vikáři - oba biskupové
21. 3.
(čt)
České Budějovice, klášterní kostel - Zahájení výstavy o M. Vojtěše (16.30 hod.)
- biskup Jiří
Praha - Setkání zasvěcených vdov (10.30 hod.) - biskup Pavel
22.-23. 3. (pá-so) České Budějovice - Diecézní setkání mládeže - oba biskupové
22. 3.
(pá) České Budějovice, sv. Vojtěch - Mše sv. pro Proglas (18 hod.) - biskup Pavel
24. 3.
(ne) České Budějovice, klášterní kostel - Květná neděle, mše sv. (9.30 hod.) - biskup Jiří
27. 3.
(st)
České Budějovice, klášterní kostel - Mše sv. pro Biskupské gymnázium (10 hod.)
- biskup Jiří
České Budějovice - Návštěva Kněžského domova (17 hod.) - oba biskupové
28. 3.
(čt)
České Budějovice, klášterní kostel - Zelený čtvrtek - Missa chrismatis (9 hod.)
- oba biskupové
České Budějovice, klášterní kostel - Obřady Zeleného čtvrtku (17 hod.) - biskup Jiří
Kostelec - Obřady Zeleného čtvrtku (17 hod.) - biskup Pavel
29. 3.
(pá) České Budějovice, klášterní kostel - Obřady Velkého pátku (17 hod.) - biskup Jiří
Kostelec - Obřady Velkého pátku (17 hod.) - biskup Pavel
30. 3.
(so)
Kostelec - Velikonoční vigilie (17 hod.) - biskup Pavel
České Budějovice, klášterní kostel - Velikonoční vigilie (20 hod.) - biskup Jiří
Jindřichův Hradec - Velikonoční vigilie (20 hod.) - biskup Pavel
31. 3.
(ne) České Budějovice, klášterní kostel - Neděle Zmrtvýchvstání Páně (9.30 hod.) - biskup
		
Jiří
Veselí n. Lužnicí - Neděle Zmrtvýchvstání Páně (9.30 hod.) - biskup Pavel
4. 4.
(čt)
České Budějovice, klášterní kostel - Mše sv. na poděkování za dar 70. let života
diecézního biskupa mons. Paďoura (16 hod.) - oba biskupové
5.-7. 4. (pá-ne) Hostýn - Setkání poutníků - biskup Pavel
7. 4.
(ne) Vraclav - Mše sv. - biskup Jiří
8.-9. 4. (po-út) Praha - Rada Charity ČR - biskup Pavel
10. 4.
(st)
České Budějovice - Zasedání Sekce pro mládež při ČBK - biskup Pavel
11. 4.
(čt)
Velehrad - Setkání zasvěcených vdov - biskup Pavel
12. 4.
(pá) České Budějovice, sv. Vojtěch - Mše sv. pro Proglas (18 hod.) - biskup Pavel
14. 4.
(ne) České Budějovice, klášterní kostel - Mše sv. (11 hod.) - biskup Pavel
15.-17. 4. (po-st) Velehrad - Národní pouť kněží - oba biskupové
18. 4.
(čt)
Praha - Mše sv. pro bohoslovce (17.30 hod.) - biskup Pavel
Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny.
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Svatojánské památky v českobudějovické diecézi
Kromě významného výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu připadá na letošní
rok také 620. výročí mučednické smrti sv. Jana
Nepomuckého, spolupatrona českobudějovické diecéze. Uplynulo již 20 let od slavné pouti v Nepomuku v roce 1993, kdy se za značné
účasti konaly oslavy tohoto předního patrona
české země. Připomeňme si znovu tohoto světce nástinem vybraných památek v naší diecézi.
Sv. Jan Nepomucký se narodil mezi lety 134050 v Pomuku, dnešním Nepomuku, v současnosti sídelním městě sušicko-nepomuckého
vikariátu. V místě světcova rodného domu stojí
barokní dvojvěžový kostel. Jan byl nejprve notářem na pražském arcibiskupství, poté studoval církevní právo v Praze a v Padově, kde roku
1387 dosáhl doktorátu. Po návratu do Prahy byl
jmenován kanovníkem u kostela sv. Jiljí a později kanovníkem vyšehradské kapituly, roku
1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval
generálním vikářem. Jako nejbližší spolupracovník arcibiskupa se sv. Jan stal obětí v jeho
sporu s králem Václavem IV. (spor vyvrcholil
v otázce obsazení kladrubského opatství). Král
ho nechal v Praze umučit dne 20. března 1393
a jeho tělo bylo svrženo do Vltavy. Za blahoslaveného jej prohlásil roku 1721 papež Inocenc
XIII. a za svatého roku 1729 papež Benedikt
XIII. Sv. Jan Nepomucký se stal patronem
kněží a zpovědníků, ochráncem proti pomluvě
i proti nebezpečí vodního živlu. Kult světce se
rozšířil zejména v prostoru habsburské monarchie, ale dostal se i daleko za její hranice, ba až
za hranice Evropy, do Ameriky a Asie. Vůbec
nejbohatší na svatojánské památky jsou Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Rakousy,
Kladsko a bývalé Uhry (zvláště dnešní státy
Slovensko a Maďarsko). Hlavními poutními
místy sv. Jana Nepomuckého jsou Nepomuk,
jeho rodiště, a katedrála sv. Víta v Praze, kde
je jeho hrob. Také v českobudějovické diecézi,
na jejímž území se Nepomuk nachází, spatříme
veliké množství památek, kostelů, kaplí, oltářů,

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

obrazů a soch se vztahem k tomuto světci.
V tomto prvním článku si připomeneme především kostely s patrociniem sv. Jana Nepomuckého, které jsou zastoupeny všemi obdobími
od 17. až po 20. století a je jich celkem 17, respektive 16, neboť jeden kostel byl v době komunistické totality zbořen. Některé z nich byly
budovány již v době před Janovou beatifikací
a kanonizací. Z přehledu je mimo jiné patrné,
že úcta k sv. Janu Nepomuckému nebyla v žádném případě vyhraněna národnostně, nebylo
žádných rozdílů mezi česky a německy mluvícími oblastmi. Sv. Jan Nepomucký byl chápán
jako zemský patron.

Nepomuk – vikariát Sušice-Nepomuk
Počátky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, světcově rodišti, sahají
do roku 1639, kdy majitel panství Zelená Hora
František Matěj hrabě Šternberk (+1648 zastřelen Švédy) zakoupil domek, v něm se Jan pravděpodobně narodil. Nechal ho zbourat a roku
1643 započal na jeho místě se stavbou kostelíka, který byl po jeho smrti dokončen až roku
1660 jeho manželkou Ludmilou Benignou,
rozenou Kavkovou z Říčan (+1672). Protože
slavný rodák v té době nebyl ještě svatořečen,
byl kostelík zasvěcen sv. Janu Křtiteli, křestnímu patronu sv. Jana Nepomuckého. V kostelíku se od roku 1713 nacházela stříbrná socha
Jana Nepomuckého (roku 1837 ukradena a rozbita na části).
Po slavné kanonizaci roku 1729 nebývalou měrou zesílily poutě do Nepomuku a malý kostelík, přestavovaný ještě po požáru roku 1688, již
vůbec nestačil pojmout přívaly poutníků. Proto
hrabě Adolf Bernard Martinic požádal architekta Kiliána I. Dientzenhofera, aby vypracoval
plány pro stavbu nového kostela. Starý kostelík
byl roku 1734 zbořen a v letech 1734-38 postaven nový chrám (ke cti sv. Jana Křtitele a Jana
Nepomuckého, konsekroval ho dne 18. srpna
1738 pražský světící biskup Jan Rudolf Špork).

Do průčelí byl zasazen portál se znaky Šternberků a Martiniců ze starého kostelíka, věže
chrámu byly dostaveny až v sedmdesátých letech 18. století. Uprostřed chrámu měl své místo oltář sv. Jana Nepomuckého (tzv. Janova kolébka). Roku 1849 daroval kostelu novou sochu
sv. Jana Nepomuckého z postříbřené mědi českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer.
Kromě velkolepých oslav svatořečení roku
1729 se zde konají větší slavnosti až do současnosti, a to vždy po 50 letech ke kulatým výročím. V souvislosti s výročím roku 1929 zde
přičiněním děkana P. Jana Strnada, lnářského
augustiniána P. Viktora Michky a dalších obětavých nadšenců mohlo v budově arciděkanství
vzniknout „Muzeum svatojánských a jiných
církevních památek“ (zaniklo v 50. letech
20. století, v současnosti je zpracován projekt
na jeho obnovu). Sv. Janu Nepomuckému je
věnována také část expozic v Městském muzeu
v Nepomuku.
Nepomuk je jedním z nejvýznamnějších poutních míst českobudějovické diecéze i celých
Čech. Tradici zde mají kněžské pouti ke dni
mučednické smrti světce 20. března (již biskup
Josef Hlouch svolával všechny kněze do Nepomuku), hlavní poutě se pak slaví v květnu
v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16.
5.). K 600. výročí mučednické smrti sv. Jana
v roce 1993 se zde konala světová pouť za účasti desetitisíců věřících, našich i zahraničních
biskupů (biskup Antonín Liška posvětil dne
15. 5. novou sochu sv. Jana Nep. na náměstí),
prezidenta Václava Havla a mj. též papežského
legáta, kardinála Joachima Meisnera z Kolína
nad Rýnem, který v Nepomuku dne 20. 3. 1999
celebroval mši sv. s českými kněžími a jáhny,
které tajně vysvětil v době komunismu.

Janov u Soběslavi – vikariát Tábor
V obci Janov, asi 6 km severně od Soběslavi,
nalezneme jeden z nejstarších kostelů, zasvěcených sv. Janu Nepomuckému, a to z doby

Kněžská pouť v Nepomuku dne 16. května 1979
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ještě před jeho beatifikací. Nechal jej postavit
spolu s kaplí Panny Marie Pomocné roku 1712
baron František Leopold Voračický (16731737). Uvádí se legenda, že baron zvolil místo uprostřed lesů podle toho, kde se nejsilněji
ozýval zvuk lesního rohu. Tehdy tu nebylo téměř žádné osídlení, to se vyvinulo až postupně
okolo založených sakrálních objektů. Lokalita
v lesích se původně nazývala Myškovice podle nedaleké obce, jež dnes nese oficiální název
Myslkovice. Roku 1726 tento baron u nového
kostela fundoval místo pro sídelního kaplana,
farnost byla zřízena až roku 1858. V retabulu
hlavního barokního oltáře dnes spatříme mladší
obraz patrona kostela z 19. století.

který později vyhořel a byl upraven na filiální
kapli, v níž byla sloužena mše svatá (hlavním
farním kostelem města je kostel Povýšení sv.
Kříže ve Starém Rožmitálu). V letech 1904-05
pražský kardinál Lev Skrbenský z Hříště nechal
kostelík rozšířit na výstavný dvojvěžový chrám
v neobarokním stylu podle plánů architekta Josefa Fanty (kostel konsekrován 8. října 1905).
V průčelí mezi dvěma věžemi je osazen kovový
symbol jazyka sv. Jana. Hlavní oltář navržený
emauzským klášterem má v retabulu obraz sv.
Jana od arch. Josefa Hlávky, z původního kostelíku se dochovaly boční oltář Panny Marie,
kazatelna a zvony.

Svatý Jan nad Malší – vikariát České Budějovice-venkov

Omlenička (Klein Umlowitz) – vikariát
Český Krumlov
Obec na Českokrumlovsku se smutnou zříceninou zámku, patřícího do roku 1945 vyšebrodskému klášteru cisterciáků (po roce 1945
v majetku státu). K zámku přiléhá barokní
farní kostel Bolestné Panny Marie a sv. Jana
Nepomuckého, postavený roku 1722 hrabětem
Franzem Josefem Nützem podle plánů rakouského architekta Johanna Michaela Prunnera.
V interiéru kostela je dobové barokní zařízení
a na hlavním oltáři s točenými sloupy je zasazen obraz sv. Jana Nepomuckého a obraz Paládia země české v nástavci (připomínka pouti sv.
Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi).

Kostel Bolestné Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce

Horní Vltavice (Obermoldau) – vikariát
Prachatice
V šumavské vsi, před rokem 1945 převážně
s německým obyvatelstvem, asi 12 km od Vimperka, původně stála jen kaple Panny Marie,
postavená roku 1714. František Adam Schwarzenberg ji v roce 1726 nechal rozšířit na kostel,
zasvěcený Panně Marii, sv. Josefu a sv. Janu
Nepomuckému. Na hlavním oltáři je soudobý
obraz sv. Jana Nepomuckého, klečícího před
svatou Rodinou.

Kostel sv. Jana Nep. v Rožmitále p. Třemšínem

Zvlněné krajině mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí dominuje zdaleka viditelný farní
a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Ačkoliv
je toto svatojánské poutní místo v českobudějovické diecézi poněkud ve stínu mnohem proslulejšího Nepomuku, patří spolu s kostelem
v Rožmitálu pod Třemšínem k významnějším
památkám tohoto druhu. Počátky této krajinné
dominanty jsou doloženy historií i legendou.
Na návrší původně zvaném Ločenická hora
založil roku 1732 velešínský farář Jan Bernard
Rierenschopf kapli sv. Jana Nepomuckého.
Podle tradice prý jednoho večera nad horou
spatřil pět hvězd, které považoval za znamení, že zde má postavit svatyni zasvěcenou sv.
Janu Nepomuckému. Světec, svatořečený roku
1729, byl v této době v neobyčejně velké úctě
a nebylo snad místa, kde by se nenalézala alespoň jeho socha nebo obrázek. Dostavěnou kapli
posvětil Rierenschopfův nástupce Teofil Ignác
Hostounský na světcův svátek 16. května 1735.
V kapli se nacházel obraz sv. Jana Nepomuckého a přicházelo sem prý mnoho lidí.
K přestavbě na kostel došlo v době josefinismu,
kdy byly naopak jiné poutní kaple a kostely ruPokračování na 6. straně

Vyklantice – vikariát Pelhřimov
Nedaleko zámku ve Vyklanticích na Pacovsku
stojí ušlechtilý barokní farní kostelík sv. Jana
Nepomuckého, který nechal jako filiální vystavět hrabě Jáchym Harrach v letech 1728-29,
snad podle plánů Kiliána I. Dientzenhofera (dle
jiných názorů dle Jana B. Santiniho). Centrální
dispozice nevelkého chrámu svědčí o tom, že
svatyně byla původně především sanktuariem
právě svatořečeného světce. Na svátek sv. Jana
Nepomuckého sem přicházela procesí z okolních vesnic. Farním se kostel stal teprve roku
1772, do roku 1993 patřil do královéhradecké
diecéze.

Rožmitál pod Třemšínem – vikariát Písek
Ve městě Rožmitále pod Třemšínem, kde mělo
odedávna svou zámeckou rezidenci pražské arcibiskupství, se rovněž nachází kostel sv. Jana
Nepomuckého. V místech staršího vyhořelého
kostela sv. Jana Křtitele, doloženého v 16. století, nechal pražský arcibiskup Ferdinand Kuenburg roku 1729 při příležitosti svatořečení
postavit barokní kostel sv. Jana Nepomuckého,

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Sv. Janu nad Malší
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Pokračování z 5. strany.

šeny. Ve Svatém Janu byly dokonce ještě přistavěny ambity pro poutníky. Konkrétně v letech
1778-82 nechal kapli rozšířit na kostel kaplan
P. Vojtěch Metla z Velešína a po třech stranách
byly postaveny zmíněné ambity (není vyloučeno, že původní kaple je v substrukci zachována
jako dnešní sakristie za presbytářem kostela).
Na stavbu přispěla kromě místních obyvatel také hraběcí rodina Buquoyů. Krátce nato
zde byla roku 1786 zřízena lokálie. Vznikl tak
zajímavý architektonický komplex s poměrně dlouhým jednolodním kostelem uprostřed
a se třemi rameny chodeb v čele a po stranách.
Na plochostropé ambity, otevřené do prostranství u kostela arkádami, pak navazuje obydlí
kněze, od roku 1856, kdy byla lokálie povýšena
na farnost, fara, a nakonec také budova školy,
v jejímž přízemí byl hostinec pro poutníky. Ze
svatojánských památek se v kostele zachoval
na hlavním rokokovém oltáři pouze obraz sv.
Jana Nepomuckého z roku 1852 a pacifikál
s ostatky tohoto světce, které roku 1908 kostelu
daroval místní farář P. Antonín Stropek.
Dříve zde bývaly velké poutě přesně v den
světcova svátku 16. května. Zpravidla byly
slouženy dvě mše svaté, první sloužil místní
farář a druhou, slavnostní zpívanou a s kázáním, měl některý z hostujících kněží. O poutích
byly kostel i ambity přeplněny lidmi. Obvyklé
požehnání se odehrávalo u sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi. Tento kamenný pomník
tu nechal roku 1873 postavit Jan Nepomuk Vrzal-Šimek, místní rodák, který se odstěhoval
do Vídně. Sochu vytesal samouk Jan Kadlec
z Trhových Svinů. V neděli po svátku sv. Jana
Nepomuckého se koná tradiční pouť za účasti
několika set návštěvníků.

Rabí – vikariát Sušice-Nepomuk
V městečku v západním koutě diecéze, známém především monumentální zříceninou hradu pánů z Rýzmberka, byl roku 1785 na hřbitově postaven kostelík (nazývaný roku 1862 ještě
jako kaple) sv. Jana Nepomuckého (jako filiální
kostel sloužila původně pozdně gotická hradní
svatyně Nejsv. Trojice). Jedná se o konzervativní prostou stavbu bez věží, oživenou (neo?)
barokním tvaroslovím na fasádách. Farnost
byla při tomto kostelíku zřízena teprve roku
1870. V interiéru se nachází kvalitní rozvilinový hlavní oltář z počátku 18. století, po roce
1989 však bohužel do značné míry rozkradený.

Člunek (Hosterschlag) – vikariát Jindřichův Hradec
V rámci reorganizace církevní správy za Josefa
II. byla roku 1786 založena lokálie (od r. 1856
fara) v Člunku u Kunžaku na Jindřichohradecku. V obci s převážně německým obyvatelstvem
byl roku 1787 – pravděpodobně na místě starší
kaple - postaven kostel sv. Jana Nepomuckého. Jde o typickou josefinskou, ryze účelovou
stavbu bez uměleckých ambicí. Vybavení je
skromné a pochází vesměs až z druhé poloviny
19. století, pouze zvony sem byly přeneseny ze
starších kostelů, jeden dokonce z poutní kaple u Vanova poblíž Telče, postavené ve druhé

polovině 17. století na paměť záchrany hraběte
Jana Karla Jáchyma Slavaty.

Zaniklý kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vítěšovicích (scéna z filmu „Poslušně hlásím“)

Zvonková (Glöckelberg) – vikariát Český
Krumlov

Jednoduchá klasicistní stavba s věží v průčelí
byla postavena při reorganizaci farní správy
za císaře Josefa II. v letech 1799-1808. Z větší
části byla financována z náboženského fondu.

Obec (původně dvě obce) cca 26 km jihozápadně od Českého Krumlova v blízkosti údolní nádrže Lipno, německy Glöckelberg, český název
zaveden až roku 1948. Zatímco Přední Zvonková se dochovala, obec Zadní Zvonková kromě kostela zanikla. Neogotický kostel sv. Jana
Nepomuckého v bývalé Zadní Zvonkové pochází z let 1878-1880, kdy získal svou podobu
přestavbou staršího josefinského kostelíka, při
němž byla od roku 1787 lokálie (od roku 1857
fara). Po roce 1950 byl kostel zdevastován,
roku 1992 obnoven úsilím bývalých německých
obyvatel, odsunutých po roce 1945. Kostel je
spjat s knězem - mučedníkem P. Engelmarem
Unzeitigem (1911-1945), který zde v letech
1940-41 před svým zatčením gestapem působil.
Novodobé vitráže v presbytáři představují právě
P. Engelmara a sv. Jana Nepomuckého.

Hluboká nad Vltavou – vikariát české Budějovice-venkov
Ve městě Hluboká nad Vltavou (do roku 1850
s názvem Podhradí), známém schwarzenberským zámkem ve stylu windsorské pseudogotiky, nechal rod Schwarzenbergů postavit i kostel. Patrocinium kostela sv. Jana Nepomuckého
souvisí se zvláštní úctou rodu Schwarzenbergů
k tomuto světci. Začátkem 18. století totiž rodu
hrozilo, že vymře po meči, neboť Adamu Františkovi a jeho ženě Eleonoře Amálii, rozené
z Lobkowicz, se narodila pouze dcera. Po beatifikaci Jana Nepomuckého manželé putovali
do katedrály v Praze, kde slíbili, že k oslavě sv.
Jana věnují dar, pokud dá Bůh rodu mužského

Vítěšovice (Kriebaum) – vikariát Český
Krumlov
V šumavské vesnici Vítěšovice, německy Kriebaum, postavili Schwarzenbergové v rámci
josefinské reorganizace duchovní správy roku
1787 dřevěnou kapli, při níž byla zřízena lokálie. V letech 1793-95 byl postaven zděný kostel,
který byl po požáru (r. 1845) přestavěn neorenesančně roku 1852. Jednalo se o prostou stavbu
se starším barokním zařízením, pocházejícím
z kláštera ve Zlaté Koruně. Po 2. světové válce
bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto
a roku 1950 obec připadla do Vojenského újezdu Boletice. Kostel ve vojenském prostoru byl
následně r. 1957 odstřelen v rámci natáčení filmu Karla Steklého „Poslušně hlásím“ a je dobře
patrný v závěru filmu, kdy se Švejk s nadporučíkem Lukášem ocitli na frontě v Haliči.

Hlavňovice – vikariát Sušice-Nepomuk
V obci Hlavňovice, jižně od Velhartic, v nejzápadnějším koutu českobudějovické diecéze, nalezneme rovněž kostel sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Jana Nep. v Hluboké nad Vltavou
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potomka. Dne 15. prosince 1722 se jim narodil
syn Josef Adam Jan Nepomuk. Kněžna Eleonora tehdy obětovala sošku dítěte z ryzího stříbra.
V Hluboké nad Vltavou byl pak za knížete Jana
Nepomuka Adolfa ze Schwarzenbergu v letech
1845-47 postaven kostel sv. Jana Nepomuckého ve stylu romantického historismu podle plánů vídeňského architekta Franze Beera. Svatojánské poutě se tu slavily každoročně a je tomu
tak dodnes.

Sedlec – vikariát České Budějovice-venkov
V blatské obci Sedlec mezi Českými Budějovicemi a Vodňany si z podnětu místního učitele
Martina Zbyrovského postavila obec vlastní
kostel v letech 1860-1868. Sedlec měl do té
doby pouze dřevěný kostelík, krytý doškem,
při němž fungovala v letech 1785-1801 lokálie. Novostavbě významně pomohl prostředky
kníže Adolf Josef Schwarzenberg. Poměrně
velký chrám sv. Jana Nepomuckého v neogotickém stylu, stavěný dle plánů C. k. stavebního
ředitelství v Praze, posvětil dne 28. září 1868
biskup Jan Valerián Jirsík. V té době náležel
Sedlec do farnosti Bílá Hůrka. Farnost byla zřízena roku 1877.

Velenovy – vikariát Sušice-Nepomuk
V obci Velenovy ve farnosti Těchonice severně od Nalžovských Hor byl roku 1901postaven
menší kostel sv. Jana Nepomuckého v neoklasicistním stylu jako prosté jednolodí s plochým
dřevěným stropem a polygonálním presbytářem. Benedikoval jej biskup Martin Josef Říha
dne 4. 8. 1901 a velenovský rodák (pozdější
biskup) Josef Hůlka konsekroval dne 5. září
1909. V 1. polovině 20. století bylo zamýšleno zřídit ve Velenovech samostatnou duchovní
správu, ale kostel zůstal dodnes filiální farnosti
Těchonice.

České Budějovice – vikariát České Budějovice-město
Podnětem ke stavbě kostela sv. Jana Nepomuc-

kého na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích byl rozvoj města v 19. století. Roku
1785, kdy tu bylo založeno biskupství, mělo
město pouze 8.000 obyvatel a tvořilo jednu jedinou farní osadu s farním chrámem sv. Mikuláše, povýšeným na katedrálu. Biskup Martin
Josef Říha sice původně zamýšlel vystavět novou katedrálu (o jejím návrhu více viz Magazín
Setkání č. 4, 2002), tento záměr vyhlásil roku
1888, ale později z tohoto záměru sešlo a místo
reprezentativní katedrály byly stavěny kostely
v předměstských čtvrtích. Největším z nich se
stal právě kostel sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí, postavený za biskupa Josefa
Antonína Hůlky v posecesním neorománském
stylu v letech 1914-15 Antonínem Procházkou
podle plánů Antona Möllera z Varnsdorfu, který projektoval o dva roky dříve dominikánský
kostel Panny Marie Růžencové v Plzni. Šlo o na svou dobu - moderní stavbu s horkovzdušným vytápěním. Plzeňský kostel vykazuje
některé shodné rysy v dispozici, avšak je více
ovlivněn tvaroslovím secese a moderny. V Českých Budějovicích byla stavěna současně stejně velkoryse pojatá budova fary, kde v letech
1916-23 působili dva kněží dominikáni. Samostatná farnost byla ustavena až roku 1925.
Na hlavní oltář nového chrámu v Českých
Budějovicích byl umístěn kvalitní pozdně barokní obraz Oslavení sv. Jana Nepomuckého
od Franze Antona Maulbertsche z roku 1760,
přenesený sem ze zrušeného oltáře sv. Jana
Nepomuckého v katedrálním kostele sv. Mikuláše. Nástěnné malby v presbytáři a některý
mobiliář (obrazy křížové cesty) vykazují znaky
tzv. beuronského umění, které do českých zemí
uváděl benediktinský bratr Pantaleon Major.

Větřní (Wettern) – vikariát Český Krumlov
Německá obec u Českého Krumlova měla
roku 1921 již 1583 obyvatel (z toho 84 % německých) a dále rychle rostla díky prosperující
továrně na výrobu papíru židovských průmyslníků Spirů. Obec tehdy měla pouze menší kapli

Kostel sv. Jana Nepomuckého a fara v Českých Budějovicích
(SOkA Č. Budějovice, sbírka J. Dvořáka)
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Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích

z roku 1850, zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Podnět ke stavbě kostela dal údajně majitel papírny Ing. Hans Spiro (1886-1931), který
nebyl katolíkem a sám byl ve víře svých předků
vlažný (pohřeb měl v českobudějovickém krematoriu s evangelickým kazatelem).
Kostel s velkorysou bazilikální dispozicí, odvozenou od starokřesťanských chrámů, projektoval architekt Ing. Jan Foschum z Českého
Krumlova, vlastní stavební práce provedly firmy Ing. Karla Fischera a Jana Stepanyho. Dne
3. července 1938 kostel konsekroval pomocný
pražský biskup Jan Nepomuk Reminger (jenž
po válce jako osoba německé národnosti musel opustit vlast). Téhož roku byla také zřízena
farnost. Původní svatojánská kaple se dochovala a stojí nedaleko kostela. Barokní socha sv.
Jana Nepomuckého byla přenesena do interiéru
nové svatyně. Tento kostel je dosud posledním
vystavěným kostelem, zasvěceným sv. Janu
Nepomuckému.
Jiří Černý

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Větřní
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Diecézní charita informuje

Pomozte dětem k bezpečné cestě do školy
Prosba českobudějovické Městské policie

Městská policie České Budějovice připravuje
rozšíření preventivních programů. Chce zajistit
lepší bezpečnost na frekventovaných přechodech přes vozovky v ranních hodinách. Tedy
v době, kdy jdou děti do škol.
V následujícím textu naleznete výzvu k zapojení do nově vznikajícího projektu - dohled u některého z přechodů přes vozovku, informace,
co tato činnost obnáší (např. že stačí pravidelná
pomoc jednou týdně v době 7.30-8.00), komu
se ozvat atd.
Do zvýšení bezpečnosti se nyní může zapojit
širší veřejnost. Pokud byste se chtěli přidat
nebo tuto informaci mohli zprostředkovat někomu známému, budeme rádi. Je to jednoduchá, srozumitelná a drobná pomoc.
Kdy: PO-PÁ 7.30-8.00 hod.
Musím každý den? Ne, stačí, když si vyberete
např. jeden den v týdnu a budete chodit v tento
den pravidelně do konce června 2013.
Jak budou děti vědět, že mě mají respektovat?
Budete mít na sobě reflexní vestu od Městské
policie.
Budu na přechodu sám/sama? Ne, na každém
přechodu budou dva lidé (na každé straně sil-

Blahopřání

nice jeden), buď dva „civilisté“ nebo policista
+ „civilista“.
Co musím splňovat? Zodpovědné chování, spolehlivost v termínu (či včasná omluva předem),
absolvování jednodenního školení Městské policie ČB (pravidla silničního provozu, doporučení pro praxi, první pomoc).
Co za to dostanu? Za absolvování školení certifikát. Samotná činnost je dobrovolnická, bez
nároku na finanční odměnu.
Kdo se o mě jako dobrovolníka bude starat?
Mgr. Václav Sup, mluvčí Městské policie ČB
(tento projekt nepatří pod naše charitní Dobrovolnické centrum).
Jak se mohu přihlásit? Ozvěte se prosím Mgr. Václavu Supovi buď telefonicky
724 156 185 nebo e-mailem na supv@c-buMgr. Věra Michalicová,
dejovice.cz
vedoucí Dobrovolnického centra
při Diecézní charitě České Budějovice
Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice
Tel: 386 322 611; mobil: 731 441 760
www.dobrovolnicicb.cz; přidejte se k nám na
Facebooku (Dobrovolníci ČB charita)

Jarní prodejní výstava
Domino, služba pro lidi s duševním onemocněním, prezentuje své výrobky z keramické a textilní dílny na Jarní prodejní výstavě v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín.
Celý březen si zde můžete zakoupit polštářky, nákupní tašky, dámské kabely, textilní hračky,
keramické hrnky, cukřenky, obrazy a další výrobky např. s velikonoční tematikou. Podpoříte
tím sociálně terapeutické aktivity duševně nemocných lidí.
Domino je součástí Městské charity České Budějovice.
Bližší informace: domino@mchcb.cz, tel. 776 655 343 (Mgr. Kateřina Kosová)

Diecézní charita přeje svému prezidentovi P. Hugovi Josefu Pitlovi k jeho 85.
narozeninám vše nejlepší, hojnost Božího
požehnání a pevné zdraví.
Zároveň děkuje za službu všem potřebným a duchovní službu v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí a v celé diecézi.
Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka

Soboty na Klokotech
Spiritualita pro každý den
Další přednáška o. Martina se vztahovala právě
k tomuto tématu - tj. k způsobu prožívání našeho vztahu s Bohem. Prvním krokem v tomto
vztahu je prožívání setkávání s Bohem jako
s osobou, naše zkušenosti se setkáváním se
s Bohem, setkávání se s Bohem v dějinách vyvoleného národa apod.
Důležité je uvědomit si okolnosti, místa, čas,
příležitosti, za kterých prožíváme tento vztah,
vyhledávat je a vědomě upevňovat – např.
v chrámu, při křížové cestě. Důležitý je v tomto vztahu i náš přístup k neděli, k jejímu prožívání, abychom se snažili prožívání neděle odlišit od prožívání všedních dnů. Důležitá je naše
snaha při vyhledávání Božích dotyků, které
nám přinášejí pokoj, štěstí, lásku, které zvyšují
kvalitu našeho života.
Nestačí se ale jen s Bohem setkávat, je třeba
nechat se oslovit, inspirovat, obohacovat.
Bůh je ten, který mluví, ale i ten, který mlčí.

Podle toho, co člověk právě potřebuje. Každý
z nás je jiný, každý z nás potřebuje něco jiného.
Ale všechno musí být podloženo láskou!
P. Martin také vysvětloval úlohu církve, která
má pomáhat jednotlivcům hledat to, čím může-

me být prospěšní ostatním lidem – společnosti.
„Abyste se navzájem potřebovali.“
V průběhu své přednášky nám o. Martin přednesl také ukázku své písňové tvorby. Děkujeme za obojí. 
E. Kozáková
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Z doby masopustní do doby postní ve vikariátu Jindřichův Hradec
Na mnoha místech v první polovině února probíhaly masopustní veselice. K nim patří plesy,
masopustní průvody a různé dětské karnevaly.
V Jindřichově Hradci si letos vymysleli karneval na ledě, který udělal radost dětem, rodičům
i pánům farářům, kteří své ovečky doprovázeli
též na bruslích.

Karneval na ledě v J. Hradci

V Suchdole nad Lužnicí se farníci sešli u masopustní hostiny z vlastní kuchyně, při níž si
na fotkách mohli připomenout události uplynulého roku. Novinkou byla soutěž o koláč
ve dvou kategoriích: vzhled a chuť. Nejhezčí
koláč volili všichni přítomní a degustovala
čtyřčlenná porota včetně P. Jaroslava Šmejkala
a dvou ministrantů.
V Třeboni se odehrálo nedělní masopustní posezení při koblížkách za doprovodu písniček,
her a soutěží, které připravily maminky.

žence. Jednou z aktivit DS bývá „Křeslo pro
hosta“, v únoru byla pozvána také katechetka
Mgr. Martina Fürstová, která se podělila o své
zkušenosti z rodinného i farního života a o radosti z pěstounství i učitelství.
Popeleční středou 13. 2. jsme vstoupili do postní doby. Jako vždy se snažíme hlouběji prožívat
toto období do Velikonoc - víc se postit (nejen
v jídle), odříkat si něco a obětovat se ve prospěch druhých, darovat almužnu aj. Již poněkolikáté nám to může usnadňovat postní kasička.
I děti na náboženství v Třeboni měly možnost
si takovou kasičku složit a doma za pomoci rodičů do ní střádat.

Masopustní odpoledne v Třeboni

Postní katecheze na Ktiši

Hodnocení koláčů v Suchdole n. L.

V Lomnici nad Lužnicí se scházejí místní nadšenci pro hudbu na pravidelných zkouškách
kostelního sboru KOS, který vede paní doktorka Kateřina Orlová. Z jejich repertoáru byla
velmi zdařile provedena Popelka Nazaretská –
recitačně hudební pásmo s texty Václava Renče.
V Domově seniorů v Třeboni se každou středu
starouškové scházejí k modlitbě svatého rů-

Postní kasičky dětí z náboženství

Lomnický kostelní sbor KOS

O jarních prázdninách jsme vyrazili s dětmi
z Třeboňska a Suchdolska na Ktiš, kde jsme
strávili pár dní se svatými Cyrilem a Metodějem. Do jejich života nás uvedla prezentace
katechetky Lenky Hanžlové z Prachatic. V programu věnovanému hrám, postním katechezím
a soutěžím jsme několikrát využili slunečné
sněhové nadílky na saních a bobech. Během
ranního a večerního modlitebního setkání nám
cestu do nitra pomohl objevovat sešitek z časopisu Duha se 40ti denním návodem, jak prožívat půst a učili jsme se také modlit staroslověn-

sky Otčenáš. Na ručním papíře jsme si pečlivě
zaznamenali písmena hlaholice a sešili malé
notýsky. Společným dílem byl svitek dlouhý
2,5 m s textem Proglasu, který pro nás Slovany
napsal jako úvodní předzpěv k evangeliím sv.
Cyril.
Velkou radost udělala dětem soutěžní hra casino, kde všichni soutěžili v různých dovednostech a kterou ostatním připravila starší děvčata.
Překvapením byla originálně připravená čajovna s neobvyklou Cyrilometodskou nabídkou
čajů... Za krásné přijetí, starostlivou péči i duchovní doprovázení jsme vděční celému ktišskému týmu pod vedením P. Romana.
Ve Stráži nad Nežárkou se děti pravidelně setkávají na faře k vyučování náboženství a každou středu se ve třech skupinách vystřídá asi 50
dětí na výtvarném kroužku.
Do postní doby zapadají také duchovní obnovy. V Třeboni se jí na konci února zúčastnila
řada lidí ze širokého okolí. Vedl ji P. Lev Eliáš
na téma encykliky „Porta fidei“.
Kéž se naše postní úsilí promění ve velikonoční
radost ze Zmrtvýchvstání.
Iva Hojková, Bohumila Ettlerová
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Dne 9. 2. 2013 se sešlo 22 katechetek a katechetů naší diecéze na Katechetickém dnu v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
Úvodní slovo pronesl generální vikář Mons.
Adolf Pintíř, který zdůraznil potřebu připomínat si důležité momenty z naší osobní, rodinné i národní historie. Když se totiž ohlédneme
zpět, můžeme zachytit různé momenty, které se
pak staly velmi důležité pro náš život. Stejně
tak je třeba nepromarnit příležitosti, které tvoří naši současnost, abychom mohli jít do budoucnosti správným směrem. Mons. Pintíř také
zdůraznil, že je potřeba nabízených možností
od Boha využívat a děkovat za ně.
Témata Katechetického dne byla dvě.
První, které velmi pěkně odpřednášel Prof. ThLic. Paedr. Martin Weis, Th.D., se zabývalo
katecheticko-pastoračními aspekty díla biskupa Josefa Hloucha. Seznámili jsme se nejen se
základními informacemi o životě a působení
biskupa Josefa Hloucha, ale především jsme
se díky dochovaným textům, jejichž shromažďováním se Prof. Weis zabývá, mohli společně
trochu ponořit do myšlenek biskupa Hloucha
a jeho odkazu vzhledem k pastoraci dětí, mlá-

Katechetický den

PhDr. Jozef Gumenický
přistupovat se srdcem na dlani, protože „nejkrásnější srdce jsou ta, která se vyčerpala láskou.“
Po občerstvení si mohli účastníci prohlédnout
výstavu k Roku biskupa Hloucha, kterou připravilo Diecézní katechetické středisko ve spolupráci s vikariátem Jindřichův Hradec.
Odpolední program již patřil jáhnu PhDr. Jozefovi Gumenickému, který měl připravenou
přednášku o Katechismu katolické církve.
Katechismus katolické církve byl vydán před

dvaceti lety (11. 10. 1992). Přednáška byla rozdělena do pěti částí. Po úvodní části se Jozef
Gumenický věnoval motivům vzniku Katechismu. Myšlenky vypracovat Katechismus katolické církve (dále KKC) se objevily již na II.
vatikánském koncilu. Po dvaceti letech od jeho
zakončení, v roce 1985 na synodě biskupů,
bylo řečeno, že doba uzrála natolik, že je možné vypracovat katechismus, který by reflektoval učení II. vatikánského koncilu.
V další části přednášky se Jozef Gumenický
věnoval struktuře KKC. Zdůraznil, že tvůrci
KKC našli vzor pro strukturu ve starokřesťanském katechumenátu, který podle Písma sestavil následující základní prvky: víra, svátosti,
přikázání, Otčenáš. Pak pokračovala přednáška částí o uvedení KKC do života církve. Papež Jan Pavel II. v konstituci Fidei depositum
představil Katechismus jako výklad víry církve
a katolické nauky, jak je dosvědčuje a osvětluje
Písmo svaté, apoštolská tradice a učitelský úřad
církve.
V další části přednášky jsme se již věnovali
YouCatu, který je darem (nejen) pro mládež.
YouCat má velký význam především ve dvou
oblastech - za prvé má schopnost informovat
a za druhé má podíl na podpoře vzniku a činnosti společenství. Papež Benedikt XVI. k YouCatu napsal velice krásný a přesvědčivý úvod,
ve kterém s odhodláním a nadšením vybízí
mladé lidi celého světa k jeho studiu. Pak byl
již závěr přednášky a dotazy posluchačů.
Škoda, že Katechetického dne se zúčastnilo
málo katechetů (hodně se jich omlouvalo kvůli nemoci), protože obě přednášky byly velmi
pěkně připravené a posluchače zaujali.

-mf-

Prof. ThLic. Paedr. Martin Weis, Th.D.

deže, ale také rodin a dospělých. Tak například:
„…Prosím vás sepjatýma rukama, nenechte si
vydrancovat svůj domov od víry, nedopusťte,
aby tam zhaslo světlo víry, postarejte se, ať je
tam modlitba, ať je tam svornost a láska, ať tam
nepadne zlé slovíčko, aby ty děti viděly jenom
to krásné, co byste jim jednou mohli odkázat
jako poklad na své smrtelné posteli a říci: Děti,
tak žijte, jak jste to viděly na tatínkovi svém,
na své mamince, tak mluvte, jako já mluvíval,
tak jednejte, jako já jsem jednávala.“
Prof. Weis také zdůraznil, že biskup Hlouch
často připomínal, že je třeba připravovat nejen
jednotlivé osoby nebo rodiče na přijetí svátostí,
ale nesmí se zapomínat ani na přípravu kmotrů.
Podle biskupa Hloucha je nutné ke každému

V úterý 12. února 2013 se zúčastnily děti z II. stupně Církevní základní školy Rudolfovská v Českých Budějovicích slavnosti sv. Jana Boska u příležitosti „Putování ostatků Dona Boska v rámci
příprav na 200. výročí jeho narození“ v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích-Čtyřech Dvorech. 
-ih-
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Kurz výroby a práce
s biblickými postavičkami
Ve dnech 15.-16. 2. 2013 se uskutečnil v Pelhřimově kurz výroby a práce s biblickými postavičkami, pořádaný Českým katolickým biblickým dílem. V pátek odpoledne se sešlo 17
účastníků kurzu s lektorkou Marií Klaškovou
na pelhřimovské faře. Většina z nás byla na kurzu poprvé, ale byli mezi námi i tací, kteří měli
již bohaté zkušenosti. Nejprve jsme se museli
rozhodnout, zda chceme vytvořit mladou nebo
starší ženu, mladého nebo staršího muže. Potom
jsme dostali drátěnou kostru postavičky a mohli
jsme se pustit do díla.
Následovalo omotávání, lepení, šití, plnění
břicha postavičky, obrušování polystyrénové
hlavy, vybírání šatů a vlasů – to byl náš úkol
na první den. Druhý den ráno jsme začali biblickou hodinu, kdy nám naše lektorka ukázala, jak
se dá s postavičkami pracovat. Rozebrali jsme si
úryvek z Písma sv. a pokusili se biblický příběh
dynamicky ztvárnit pomocí postaviček. Poté
jsme pokračovali v našem tvoření – šili jsme,
lepili a oblékali…
Jak se naše výroba chýlila ke konci, všichni jsme se pilně soustředili na práci a těšili se

na své výsledky. Prožili jsme dohromady pěkné
společenství a ze svých vlastnoručně vyrobených postaviček jsme měli velkou radost. Rádi
se zúčastníme dalšího kurzu.
Naše velké poděkování patří lektorce M. Klaškové, která nám vše trpělivě vysvětlovala

a ochotně pomáhala při vyrábění. Velký dík patří také panu vikáři Jaromíru Stehlíkovi, který
nám poskytl zázemí fary. Nemůžeme zapomenout ani na hlavní organizátorku Hanku Pechovou, která vše organizačně perfektně zajistila.
Účastníci kurzu

Římskokatolická farnost
sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích
* V pátek 22. března se koná od 16 hod.
mše sv. pro děti v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně v Č. Budějovicích.
* Na Zelený čtvrtek 28. března se koná
od 9 do 12 hod. tradiční Velikonoční dílna v klášterním sále na Piaristickém
nám. v Českých Budějovicích.
* Na Velký pátek 29. března se koná
KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI do Římova. Program:
10.45 hod. - sraz na autobusovém nádraží
v Českých Budějovicích (nástupiště č. 8)
11.30 hod. - příjezd do Římova
12-15 hod. - prohlídka Křížové cesty spojená s modlitbou
16.00 hod. - návrat do Českých Budějovic.

Bližší informace v kanceláři Děkanství
u sv. Mikuláše nebo na tel. 721 933 754.

Páteční křížové cesty na Klokotech
22. 3. v 16.30 - vede společenství
neokatechumenátu
29. 3. - Velký pátek
P. Pavel Zahradníček, OMI
(venkovní křížová cesta v 15.30 hod.,
v 15.45 hod. v kostele pro seniory
(v případě nepříznivého počasí pro všechny)

Zimní setkání dětí

Zimní setkání dětí na Klokotech se konalo 15. a 16. února 2013. Tématem tohoto setkání bylo
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Seznámili jsme se s životem a dílem soluňských
bratrů, dokázali jsme vyluštit nápis psaný hlaholicí a všichni teď už víme, jakým písmenkemznakem začíná. Páteční večer zakončila krátká adorace a po ní prohlídka krásně barevné opravené
části klenby klokotského poutního kostela. V sobotu si děti v zábavném kvízu vyzkoušely, co si
v předchozím dnu o sv. Cyrilu a Metodějovi zapamatovaly. Společně s P. Pavlem jsme pak slavili
mši sv. V pošmourném počasí se nikomu ani nechtělo na obvyklou odpolední procházku – tak
jsme ji pro tentokrát nahradili originálními cvičebními a tanečními kreacemi u otevřeného okna.
Se svěží myslí jsme pak mohli začít nacvičovat divadelní scénku O zásadním rozhodnutí Cyrila
a Metoděje… a víme, že jim slíbená socha na Velehradě opravdu stojí!.... Těšíme se na další
setkání na jaře. 
-mš-
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Národní týden manželství v kostele Sv. Rodiny
Na závěr Národního týdne manželství (letos
11.-17. 2.) se sešlo k padesátce posluchačů v kostele Sv. Rodiny na koncertě vokální renesanční hudby s názvem „Harmonie
v hudbě i manželství po staletí“. Zazněla nejen hudba, ale i slova k zamyšlení o hudbě
a manželství. V každém případě v prostoru
akusticky velice bohatém vznikl i prostor
pro posluchače, manželské páry i jednotlivce, prostor plný myšlenek, možná vzpomínek, možná vděčnosti, možná radosti, možná odevzdání… Kdoví, co se odehrávalo
v srdcích zúčastněných. Přinášíme ohlas,
který dává nahlédnout na některé střípky
z onoho nepřeberného bohatství, které se
nám v životě a konkrétně při tomto koncertě
mohlo otevřít.

„Dnes toužíme díky vzdát“
Toto jsou slova skladby Heinricha Schütze,
která zněla 16. února v kostele Svaté Rodiny
v Českých Budějovicích. Zde byl pořádán koncert k Národnímu týdnu manželství.
V době, kdy manželství prochází velikou krizí,
bylo dobré klidně se posadit a nechat se unášet
skladbami velkých mistrů renesance.
Bylo nádherné vnímat atmosféru znovu otevřeného kostela a hlasy komorního pěveckého
souboru De Profundis z Plzně. Vedoucí tohoto
souboru přirovnal harmonii hudby k harmonii
v manželství.
Měla jsem velikou radost, že jsme si s manželem udělali čas a mohli tak společně děkovat
za naše teprve 29leté manželství. Víme, že každý den je pro nás nový začátek.
Zažili jsme hloubku v písních i v našich duších.
Všem manželům bych přála, hned časně z rána
začínat s chválou (skladba od Orlanda Lasse).
Marie Flíčková

V manželství, v rodině se opravdu začíná
každý den. Pro čtenáře, kteří se na koncert
nedostali, otiskujeme ještě záznam úvodních
slov Miloslava Esterleho, v nichž uvažoval
o nejen hudební historii vlastního manželství. Třeba najdete paralely i inspiraci pro
manželství a rodinu vlastní.
Harmonie v hudbě a manželství – trochu
okrajově, a přece mi rezonují tato slova s naším
„manželským prozpěvováním“. To prozpěvování samozřejmě není nejdůležitější, na čem
stojí společný život. Má ale jednu základní
charakteristiku, která platí i ve všech jiných
oblastech života. Když tvoříte společně muziku, zpívání, musíte se podřídit řadě společných
pravidel, která jsou nadřazena nad individuální
chtění. Hudba má řád, který přesahuje všechny
naše pocity, touhy, radosti i strasti. A tak společné muzicírování učí nebýt tu sám pro sebe,
ale nasadit se do společného směřování. Hudba
by měla být především sdílením, předáváním

něčeho podstatného, a tak je společné směřování orientováno ke druhým, ke službě.
Nás osobně, tedy mou manželku Janu a mě,
provedla priorita služby 33letým manželstvím
a moc nám pomáhá přemostit a překlenout
i chvíle napětí, naštvání na druhého, chvíle
nepohody. Zpívali jsme vlastně od dětství, pak
v dospívání, pak společně, pak se svými malými, pak i s velkými dětmi. I ve chvílích, kdy se
zdá, že nás děti zcela „vyčerpávají, pohlcují“nutnou péči, je myslím dobré dát jasně najevo,
že tu nejsme kvůli sobě, kvůli nim, kvůli rodině, ale kvůli společné službě všem okolo.
Snad to ty naše tři děti přijaly, všichni jsou muzikanti a ví, zač je toho loket a zdá se, že i jejich
rodiny budou mít muziku uprostřed svého života. Kéž jim to pomůže jako nám.
Miloslav Esterle,
vedoucí vokálního souboru De profundis

Diecézní centrum
pro rodinu připravuje …
Velikonoční víkendové setkání rodin s názvem „Eucharistie jako rodinná slavnost“
do kláštera Božího milosrdenství na Nových
Hradech. Akce se koná v termínu 19.-21. 4.
2013, je zaměřena na rok Eucharistie, který
právě probíhá. Hostem bude P. Václav Vacek,
poslouží kromě přednášek a rozhovoru i modlitbou. Nebude chybět ani adorace, mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory ve skupině
i v manželské dvojici, svědectví a společný čas
pro rodiče a děti v sobotním odpoledni.
Přihlásit se můžete již dnes na
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Velikonocni-vikendove-setkani-rodin.html
Pokračování na 13. straně.
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Diecézní centrum mládeže

SAM - Setkání animátorů mládeže

„Ovlivňují nás média? Co křesťan a sociální sítě?“ I takové otázky jsme si pokládali
na SAM, tentokrát na téma „Jak pracovat
s médii.“
Setkání se konalo na Hosíně. Při příjezdu nás
oslovil krásný pseudorománský kostel, tyčící se na vyvýšenině obce. Program si pro nás
připravili P. Libor Všetula, S. Marie Kučerová
a Anežka Hesová (všichni působící v Brně).
Po ubytování a večeři jsme se pustili k jádru
setkání. Při různých aktivitách jsme se postupně seznamovali s názory druhých. „Může
facebook sloužit jako prostředek nové evangelizace?“ ptali jsme se, a sdíleli své zkušenosti.
Druhý den byl náročnější. Dopoledne byly připraveny workshopy - jeden z nich se zabýval
fotografováním. Krásné prostředí a počasí přímo vybízelo k procházce s fotoaparátem. Cíl
workshopu nebyl nadrtit se potřebné techniky
k dokonalé fotografii, ale naučit také rozezná-

Pokračování z 12. strany.

Rádi bychom navázali na akci pro ty, kteří pečují o seniory nebo mají o tuto problematiku
zájem.
Odpolední blok přednášek, diskuze s odborníky, výměna názorů a zkušeností budou už
podruhé náplní akce „Být seniorům nablízku“ 29. 4. 2013 ve 13 hod. v Českých Budějovicích.
K přednáškám jsou tentokrát pozváni Mons.
Aleš Opatrný, pastorační teolog z KTF UK
v Praze, Mgr. Věra Suchomelová, doktorandka
TF JU v Českých Budějovicích, a Mgr. Olga
Medlinová, ředitelka domova seniorů v Sousedovicích.
Podrobnější informace najdete během března
na www.dcr.bcb.cz
Přemýšlíte, jak dobře strávit volné letní dny?
DCR připravuje pobyt pro rodiny s dětmi v termínu 18.-24. 8. 2013 na hospodářském dvoře
v Bohuslavicích. Bohuslavice leží v krásném
kraji Vysočiny, poblíž Nové Říše a Telče,
v blízkosti je rybník vhodný ke koupání, areál
má velice pěkné ubytování i další vybavenost
(chov koní s možností projížděk, trampolína,
místní pálenice apod.). Počítáme s výpravami
do okolí - možná návštěva kláštera v Nové Říši,
zámku v Telči, keramické dílny, kde si lze namalovat svůj originální hrneček.
Duchovně bude akci doprovázet P. Michal Špilar z Kostelního Vydří.
Celodenní stravování je zajištěné. Další informace jsou na www.dcr.bcb.cz
Zažádali jsme o dotaci na dětský program,
chceme, aby byl pobyt pro rodiny cenově dostupný. V případě dotazů nás kontaktujte na tel.
731 402 981. Přihlásit se můžete již dnes na
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Dovolena-nahospodarskem-dvore.html

vat poslání (duši) fotky. Po těchto relaxačních
aktivitách nás ale čekala náročná hra. Družstva
soutěžila v tematické hře nazvané SMS. Někteří soutěžící byli po hře unaveni jak tělesně, tak
psychicky. Proto byl čas na občerstvení v podobě svačiny a také modlitby. Byla pro nás připravena netradiční modlitba ve formě prezentace. Mě osobně se modlitba líbila, protože byla
kombinovaná s psychologickým působením
vjemů na člověka. Její netradičnost byla umocněna hlasitou hudbou. Večer jsme mimo jiné
také ve skupinkách vymýšleli krátké rozhlasové povídky na téma „konkláve“. Pojali jsme je
velmi vtipně, takže o zábavu bylo postaráno.
Třetí den byl poslední. Po snídani jsme šli
na mši. Mě osobně překvapila hojná účast obyvatel vesnice, a také velký počet mladých lidí.
Opravdu vzor živé farnosti. Po mši následoval
čas na sbalení a oběd. Rozloučili jsme se všemi
a vyrazili zpět do domovů.

Co mi setkání dalo ?
Předně šanci seznámit se s novými úžasnými
lidmi. Položit sám sobě otázky, nad kterými
bych obyčejně nepřemýšlel. Poznání sama
sebe.
Děkuji tedy všem, kteří se nějak na akci podíleli nebo se za nás modlili. Pán Bůh zaplať.
Josef Diviš

Diecézní setkání mládeže
českobudějovické diecéze
se uskuteční 22.-23. března 2013
v Českých Budějovicích.

Páteční program zahájí v kostele
Sv. Rodiny přednáška P. Mgr. Ivo Prokopa
„Jak se na nás víra podepsala“
a muzikál o sv. Pavlovi z Tarsu „Tarsan“,
poté bude následovat večerní modlitba
s adorací. Večerní program je otevřen
široké veřejnosti.

Vikariátní večer mladých
15. února 2013 a naše sobota
Už ani nevím, v kolik měl být oficiální začátek,
ale na faru jsme se začali sjíždět okolo šesté
večerní. Jakmile kdokoliv vstoupil do společenské místnosti, okamžitě zaregistroval dva
„tábory“, které se postupem času zvětšovaly, až
do rozměrů nedýchatelna. Postupem času začali dobrovolníci připravovat večeři, která na první pohled nevypadala moc lákavě, ale po prvním soustu bylo jasné, že nás náš zrak klame.
Společný program začal hrou, při níž jsme
museli nasbírat podpisy účastníků. Při této hře
jsme se ani moc neseznámili, ale měli jsme alespoň důvod se oslovit a poprosit někoho o podpis. V této disciplíně jsme se trochu zahanbili,
protože vyhrála zástupkyně hostů, ale Jenda
s Mirkem udrželi naši čest na druhém a třetím
místě.
Po hrách některé zklidnila přednáška otce Řehoře, kde si každý vybral kámen, který ho zaujal pro svůj tvar, barvu, materiál… Musím se
přiznat, že jsem si toho moc neodnesla, protože
mě někteří upoutali svou nepozorností.
Čas zbyl i na filozofickou skupinu, ale jejich
myšlenky usměrnila společná modlitba. Najednou se začali někteří připravovat k odjezdu, jen
někdo se rozhodl pomoct s mytím nádobí a musím říct, že jsme si i docela popovídali .
Anička

Postní duchovní obnova
na Klokotech
Hřích není moje soukromá věc!
s P. Mikulášem Selvekem, OPraem.

23. března 2013
14. 30 - promluva
16-17.00 - svátost smíření
17.00 - mše svatá
Zve Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
a obláti P. Marie Neposkvrněné

Hlavním dnem setkání je sobota.
Programu se zúčastní naši biskupové
Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
a Mons. Pavel Posád.

DUCHOVNÍ DOVOLENÁ
PRO KAŽDÉHO

Po ranní katechezi nás čekají diskuzní
skupiny vedené animátory a bohoslovci,
odpolední program se ponese v duchu
různorodých workshopů a přednášek,
(skupinky zaměřené na duchovní život,
vztahy, cestování a další témata.)
Závěrečný program bude od 14 hod.
v klášterním kostele Obětování Panny
Marie na Piaristickém náměstí,
kde letošní setkání mládeže vyvrcholí
společnou bohoslužbou v 15 hod.,
kam jsou zváni všichni - nejen mladí.

absolvování 1. cyklu není podmínkou

VYZNÁNÍ VÍRY II.
povede P. Tomas van Zavrel

neděle 28. 4. - středa 1. 5.
Dobrá Voda u Hartmanic, Dům sv. Vintíře
společné pokoje, plná penze,
texty k 7 promluvám
nevratná záloha 1.000 Kč
(dojíždějící: 50 Kč/promluvu),
minimální příspěvek 1.950 Kč

informace & přihlášky:
exercicie@centrum.cz, tel. 606 545 062
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Společenství charismatické
obnovy na Klokotech

Maškarní na Klokotech

V neděli 3. 2. 2013 odpoledne se u Emauz začaly scházet děti s pomalovanými obličeji či slečny
s krásně načesanými vlásky a každému bylo jasné, že se něco chystá. Hned uvnitř Emauz se tyto
děti i někteří dospělí proměnily v krásné karnevalové masky - čarodějnice, víly, piráty, indiány,
faráře, kosa, Červenou Karkulku, Mexičana, Šípkovou Růženku, Mickey Mouse, broučka, Včelku
Máju a nechyběl ani šlechetný rytíř, který nás celým odpolednem provázel. (Čtenář může hádat,
která maska byl o. Pavel a která o. Karel.) Karnevalové masky se mohly dosyta vyběhat a vytancovat při písničkách, vyzkoušet velké množství soutěží a radovat se z vyhraných odměn. Chvíle
oddechu byla proložena veselou scénkou „o Popolušce“, která rozesmála malé i velké. Nechybělo
ani velmi důležité občerstvení a sladkosti. Farní maškarní karneval skončil. A jestli se vydařil?
Děti byly nadšené a ptaly se, kdy už bude další karneval. Těšíme se i v příštím roce na masky, které
P. Vegerová
se letos nemohly zúčastnit.

Římskokatolická farnost Římov
slaví

Římskokatolická farnost
Strakonice-Podsrp

v neděli 7. dubna 2013

srdečně zve na

MARIÁNSKÉ MODLENÍ
V AMBITECH
ŘÍMOVSKÉ LORETY

TRADIČNÍ POUŤ
K PANNĚ MARII BOLESTNÉ
NA PODSRPU U STRAKONIC

a zve na tuto zpívanou

Motto: „Milostí jste spaseni skrze víru.
Není to vaší zásluhou, je to dar Boží!“

POUŤ RODIN,
konanou věrně v duchu 300leté jezuitské
tradice, jinochy i dívky, snoubence,
manžele, rodiče, děti i prarodiče,
a všechny, kterým leží na srdci obroda
rodiny do podoby Rodiny Nazaretské.

Pátek 22. března 2013

CÍRKEV ŽIJE
Z EUCHARISTIE

(Bolestný pátek)

s P. Stanislavem Brožkou

Program:

PRVNÍ SOBOTY na klokotech

(Ef 2, 8)

8.30 hod. - mše sv. v kostele Sv. Ducha
9.15-11.30 hod. - mariánské modlení
v ambitech Domku svaté Rodiny
Nazaretské, který je svatyní rodiny,
v níž Loretánskou Pannu vzývají
zbožní věřící jako patronku
svých rodin a domovů.

od 8.00 - Svátost smíření
(dopoledne i odpoledne)
9.30 - Mše svatá
11.00 - Mše svatá
15.00-16.45 - Výstav Nejsv. Svátosti
+ svátostné požehnání
17.00 - Křížová cesta
17.30 - Mše svatá

Bližší informace

Je možné se zúčastnit procesí,
které vyjde na Podsrp v 8 hod.
od hřbitovního kostela sv. Václava
ve Strakonicích.

na tel. 387 987 244, mobil 723 064 946,
e-mail:farnostrimov@centrum.cz,
www.rimov.eu

Od ledna loňského roku se schází otevřené společenství charismatické obnovy vedené o. Romanem Dvořákem, který za námi obětavě přijíždí z Ktiše. Scházíme se jedenkrát za měsíc,
v neděli v 16 hod. v poutním domě Emauzy.
Na setkání se vždy domluví následující termín.
Setkání zahájíme chválami s kytarou, následuje
čtení z Božího slova a po něm katecheze o. Romama. Poté se rozdělíme do 3-4 skupin ke sdílení. Přibližně po půl hodině se opět sejdeme
a pokračujeme písněmi chval, které střídají tři
bloky modliteb - modlitby chval, díků a proseb.
Dvouhodinové setkání zakončíme společnou
modlitbou Páně a přijmeme požehnání.
Domů se vracíme povzbuzeni a občerstveni
Duchem svatým. Kdo má zájem, vezme si lístek s biblickými odkazy, které doma čte a rozjímá. Na příštím setkání se vzájemně podělíme
o to, čím jsme byli osloveni.
P. Síčová

(duben-červen)
1. Bohoslužba slova
2. Bohoslužba oběti
3. Krása liturgie		
13.30-16.00
16.00
16.30
17. 00

6. 4. 2013
4. 5. 2013
1. 6. 2013

Promluva v Emauzích
Zpívané klokotské hodinky
Růženec
Mše sv.

Srdečně zve Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty
a obláti Panny Marie Neposkvrněné
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Šumavské kostelíky III.
Stvořitelské Boží dílo vrcholí v den sedmý, oddělený k odpočinutí a obecenství Boha s člověkem… Tak byla dokončena nebesa i země se
všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil
Bůh své dílo, které konal. A sedmý den Bůh
požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat
veškeré své stvořitelské dílo (Gen).
Je tedy neděle, den odpočinku, ale my se připravujeme na další cestu našeho dlouhého, ale
krásného poutního putování.

Borová Lada
Nevelká šumavská osada na samé hranici Národního parku Šumava s uváděnými 280 obyvateli při soutoku tří horských říček (Vydří potok, Černý potok, Malá Vltava), pokračující dál
do kraje jako Teplá Vltava. Z historických pramenů se dozvíte, že rozhodující byl rok 1750,

kdy z podnětu majitele vimperského panství
Josefa A. ze Schwarzenbergu dochází ke vzniku tzv. dominikálních obcí v čistém lese. Jsou
zde převážně dřevorubci nebo dělníci ze zrušených sklářských hutí. Rok 1855 uvádí 26 chalup a 230 obyvatel. Rok 1930 již 380 obyvatel
převážně německy hovořících, evidováno 29
živností. Mezi nejzajímavější z dnešního pohledu patřilo kolomaznictví s výrobou kolomazi,
potřebné tehdy pro mazání potahových vozů,
ve mlýnech, hamrech apod. Po německých názvech se po 2. sv. válce nazývala Bříza, aby 5.
2. 1948 získala dnešní název.
Jako farnost patřila pod Nový Svět (kostel sv.
Martina - viz díl II.). Po r. 1945 řada malých
obcí v okolí a vlastně v celém západním pohraničím zanikla. My však můžeme přiznat byla vylidněna a vojenskou technikou zničena.
Z obce jsou dobře dostupná místa po zaniklých

Křížová cesta (Borová Lada)

osadách u hranic: Bučina, Knížecí Pláně, Žďárek, Světlé Hory. Jsou to dosud místa klidu,
stranou velkého soustředění turistů, vhodná pro
celodenní výlety. Vrátíme-li se zpět do Nového Světa, najdeme upravený hřbitov a prostor
bývalého kostela sv. Martina. Při pietní poctě
nezapomeňme na železnou oponu, tudy procházející hraniční pásmo s výstražnými cedulemi,
kam byl vstup jen na propustku. Za ostnatým
drátem a zátarasy se střílelo ostrými.

Annafest
Jen pár kilometrů jsme ujeli, když se před námi
otevřelo malé prostranství s překrásnou kapličkou a naproti ní do vrchu čtrnáct zastavení
křížové cesty. Vše čisté a ještě zářící novotou.
Jsme totiž u slavné historie anenské poutě zvané
Annafest. Kaplička se zasvěcením sv. Anně pochází z r. 1860, tradice byla přerušena r. 1944,
šest let byla opuštěna, až v neděli na sv. Annu r.
1950 zde P. Karel Fořt sloužil poslední mši sv.
V témže roce opustil vlast. R. 1956 byla kaple
stržena i s kapličkami křížové cesty, jako nekulturní a proticírkevní služba socialistické vlasti.
K obnově křížové cesty došlo v r. 2001, pozPokračování na 16. straně.

„Popeleční“ koleda
Kdo z věřících by to nevěděl. O popeleční středě se přece žádná koleda nekoná. Usebrání, ztišení
a zpytování svědomí patří tomuto dni. Vždyť - „Pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš“. Ovšem
o den dříve - o masopustním úterý - tomu bylo úplně jinak. Lidové zvyky jsou jako železná košile
a je potřebné je ctít i v této neutěšené době sekularizace.
I tentokráte si několik jihočeských kolednických skupinek doprovázených průvodem maškar vykoledovalo povolení od ctěného pana starosty krajské obce jihočeské k veselé taškařici. Nejinak tomu
bylo i před budovou děkanství, kam potom spořádaně s doprovodem kapely dokráčela doudlebská
růžičková koleda. Pokorně se pomodlili „Otčenáš“ a „Zdrávas“, zahráli a zatančili kolečko pro
pány kanovníky (děkana P. Z. Mareše a generálního vikáře Mons. A. Pintíře), aby si v opakované
již tradici zalicitovali o kýženou odměnu. Jako vždy - nejdříve byla blamáž, ale tentokráte se již
nedali ošulit a spokojeně do svých zásob pro večer přidali i další (metyl)alkohol s napomenutím,
aby o půlnoci nezapomněli na své vychování.
Když na přání zanotovali ještě další písničku „Když jsem já šel tou Putimskou branou“ a přidali
pozvání na slavení Černé neděle v Doudlebech (jarní doudlebská pouť), mohli pokračovat na další
štaci. Přihlížející, kterých je rok od roku stále více, nezapomněli popřát - tak ve zdraví zase za rok…
František Růžička, České Budějovice

Křížová cesta (Borová Lada)
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ději byla postavena i kaple v původní podobě.
V neděli 30. července 2006 provedl svěcení
opět mons. Karel Fořt, který léta působil v redakci Svobodné Evropy a za své zásluhy byl 28.
října 2012 vyznamenán prezidentem republiky.
Nechybí zde pamětní deska sponzorům, bez
kterých by obnova nebyla možná. Nelze zapomenout na legendu k vzniku - uprostřed léta
napadlý sníh, který na tomto místě zůstal ležet
a udal tak místo pro budoucí kapli. Následně
zde došlo k uzdravení slepé holčičky, která při
návštěvě uzřela na oltáři „Paní“.

Horní Vltavice
Obec má dnes 395 obyvatel, první zmínka pochází z r. 1257, název vznikl až později
(1359). Od zdejšího kostela Panny Marie a sv.
Josefa a sv. Jana Nepomuckého je vidět daleko
do kraje. Stavitelsky je totiž umístěn na vyvýšeném místě, pochází z roku 1724-6, kdy nahradil původní kapli z r. 1714. Farnost je evidována r. 1728, matriky r. 1724. V roce 1859
došlo ke zvětšení, neboť sem přicházelo velké
množství lidí. V letech 1833-41 byly zavedeny
poplatky z každého místa v lavici, později dokonce i z účasti na bohoslužbě. Od roku 1842
jsou na věži hodiny, dnešní stroj však pochází
z roku 1914 a byl vyrobený ve Vídni. Původně
byl v kostele křišťálový lustr od majitele sklárny

Kostel Horní Vltavice

Králíka, který se ale zřítil, nový je z roku 1902.
Varhany na kůru jsou kulturní památkou, zhotovil je tachovský varhaník Gartner v r. 1812.
Na faře dlouho pobývala rodina herce Zdeňka
Štěpánka, jeho synové Petr a Martin v kostele
ministrovali. Byli zde oddáni herci Vladimír
Ráž a Alena Vránová. V 90. letech byl kostel
opakovaně vykraden...

Lenora
Tato nevelká obec při soutoku Teplé Vltavy
a Řasnice bez sakrálních památek si přesto zasluhuje zmínku. Nejatraktivnější památkou je
totiž veřejná obecní pec na chleba z roku 1837.
Sloužila nemajetným, kteří neměli dost peněz
na to, aby si doma mohli vybudovat pec vlastní. Na pečení se většinou domluvilo více rodin,
aby ušetřily na palivu. Údajně se zde peklo ještě

po 2. sv. válce. Od r. 1958 je zapsaná jako nemovitá kulturní památka. V roce 1998 byla tradice obnovena, r. 2000 bylo založeno OS Velká
lóže pecařská. Kdo ví, k čemu nám to v příštích
letech nebude dobré!
Místo je známé zejména milovníkům vodáckého sportu. Dnes má kolem 850 obyvatel.

Soumarský most
I toto místo je nerozlučně spjato s vodáckým
sportem. Téměř celá vodácká trasa až do Pěkné
prochází I. zónou NP Šumava s výskytem nejzachovalejších říčních niv, množstvím vzácných
živočichů i rostlinných druhů. Provoz proto musel být za značně vzrušených diskusí regulován.
Celé okolí je rozsáhlým komplexem rašelinišť
v unikátně zachovalém Vltavském luhu. Mnozí
z nás ještě pamatují původní dřevěný most, silniční doprava (pro obsluhu vodáků) si vyžádala
nový a odolnější. Známé je Soumarské rašeliniště s vyhlídkovou věží a neméně Soumarská
hospoda.

Stožec
Při projíždění Českých Žlebů s výstavbou mnoha nových rekreačních objektů si už ani nemohu
vzpomenout, jak to zde vypadalo při každoročních školních brigádách. Dobře si však vybavuji
jak jsme pásli krávy, kydali hnůj, dělali nejrozmanitější práce a hladově pak pojídali švestkové
knedlíky, chleba se sádlem nebo marmeládou.
To by naše současná školní mládež jistě potřebovala víc než zákaz pohlavkování.
Dnes má obec asi 170 domů a přes dvě stě obyvatel. První zmínka je z roku 1769, vznikla jako
dřevařská osada a významné středisko výroby
rezonančního dřeva na místech původního osídlení ze 16. st. Odehrála se zde jedna z největších
pytláckých bitev v Evropě (únor 1850), když
bavorští pytláci zaútočili na lesníky, zůstalo zde
několik mrtvých. V roce 1910 byla přivedena
železniční trať vedoucí z Černého Kříže do Nového Údolí. Vedla až do Pasova, v roce 1958
byla ukončena osobní doprava, pokračovala jen
doprava nákladní. Roku 1976 byla na bavorské
straně zrušena. V roce 1900 zde žilo přes 2,5
tis. obyvatel, zlom a změna života nastaly po 2.
sv. válce. Přesto je to oblíbené turistické místo
Volarska.
Doplňující informace však ještě patří neopomenutelné Stožecké kapli, vzdálené několik málo
kilometrů. Vznikla v roce 1791 jako dřevěná
poutní kaple Panny Marie se zázračným obrazem a léčivým pramenem. V roce 1804 byla
přestavěna, později ještě upravována, v 50.
letech totality zcela odstraněna a v roce 1988
vystavěna nová podle kopie z německé vesnice
Philipsreut. Od roku 1989 bylo obnoveno konání poutí. Z okolí lze ještě připomenout Třístoličník, Schwarzenberský plavební kanál či
Stožeckou skálu nad kaplí.

Volary
Opravdu jen krátce jsme se zde zdrželi, ulice
plné aut, vnitřní město zaplněné prodejními

Kostel Volary

stánky, pivo teklo proudem, klobásy voněly,
krojovaná děvčata ve víru na tanečním parketu.
Právě vnitřní část města je vyhlášena jako památková rezervace. Žije zde přes 4 tis. obyvatel.
Nemohl jsem však toto místo vynechat pro pořízení fotografie a osobní modlitbu se vzpomínkou na již zmíněného pana děkana Františka
Honsu. Byl horlivým služebníkem Božím a nejen do Křišťanova, ale i do Zbytin nás vždy laskavě zval k odpočinkovému pobytu na Šumavě.
Farním kostelem je děkanský kostel sv. Kateřiny, panny a mučednice, z roku 1627. Od té doby
zde byla farnost, děkanství v r. 1903, matriky
vedeny od r. 1658. Uvnitř najdeme vzácné dřevěné skulptury. Další civilní údaje pro značnou
obsáhlost i snadnou dostupnost neuvádím. Pouze zmíním 14. století, kdy za husitských válek
město značně utrpělo, znovu pak v letech 161820 při válčení stavovských a císařských vojsk.
Ani novodobá historie nebyla bez značných
obětí. Na hřbitově je několik pochovaných
z pochodu smrti po ukončení 2. sv. války. 1370
vězněných židovských žen muselo ujít 346 kilometrů, zachránilo se jich jen 157. Je zde také
pochována žena herce Zdeňka Štěpánka.
František Růžička, České Budějovice
(Příspěvek byl redakčně zkrácen.)

Římskokatolická farnost
Milevsko
zve ve čtvrtek

21. března 2013 od 19 hod.
do „LATINSKÉ ŠKOLY“,
jejímž hostem tentokrát bude
Rudolf Křesťan,
spisovatel, redaktor časopisů
Mladý svět a Týdeník Televize.
Pořadem provází Stáňa Suchomelová.
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TV NOE
V měsíci březnu se diváci
televize Noe mohou těšit
na spoustu premiér, několik duchovních pořadů, přímých přenosů ze
mší sv. a na dva zbrusu nové pořady.
* V pondělí 18. 3. ve 20 hod. budeme vysílat
pořad o neprofesionálním filmu „Klapka s…“.
Hostem tohoto dílu bude P. Leoš Ryška, se kterým si moderátor Petr Baran bude povídat nejen o velikonoční době.
* Ve čtvrtek 21. 3. od 21 hod. srdečně zveme
všechny televizní diváky ke sledování živého
pořadu o folku „Cvrlikání“ s brněnskou skupinou Terebint, kterou si pozval hudební publicita a textař Jiří Moravský Brabec. Terebint je
folková skupina s prvky ostatních stylů. Hraje
hudbu založenou na propracovaných vokálech
a textech plných metafor.
* V sobotu 23. 3. bude televize Noe provázet
arcidiecézní setkání mládeže před Květnou
nedělí z nejvýznamnějšího poutního kostela
České republiky, z Baziliky Nanebevzetí Panny
Marie na Velehradě. V dopoledním bloku od 10
hod. bude vedle přivítání poutníků, představení
děkanátů a katechezí také řada svědectví. Odpoledne bude setkání zakončeno od 15 hod.
mší sv. Hlavním celebrantem bude arcibiskup
Mons. Jan Graubner.
* Ve středu 27. 3. ve 20 hod. vysíláme dokumentární cyklus Bet-Lechem – Betlém (z hebrejštiny = dům chleba), kde bude ukázán archetyp vnitřního domova autorů Jany Studničkové
a Otakara Mária Schmidta.
Také se v tomto měsíci můžete těšit na dva velice zajímavé nové pořady: „Živě s biskupem“
a „V souvislostech“.
* „Živě s biskupem“ je pořad, kde se do křesla
postupně usadí biskupové jednotlivých diecézí,
aby se blíže představili divákům. Pořad má své
místo zejména v tomto „Roce víry“. Můžeme
se proto těšit na jejich osobní příběh i pastýřské povzbuzení. V pořadu s význačnými hosty
nebude rozmlouvat jen moderátorka, ale příležitost klást dotazy budou mít i diváci. V březnovém dílu bude hostem pořadu pražský světící
biskup mons. Karel Herbst, SDB.
* Diskuzní pořad „V souvislostech“ nabídne
analýzu hlavní události týdne. Aktuální společenské téma bude rozebráno s příslušným
odborníkem v širších souvislostech. Cílem nového týdenního pořadu je divákům nabídnout
hlubší pohled na události, které hýbou společností. Pořad bude moderovat zkušená novinářka Veronika Sedláčková. 
-k-

Česká křesťanská
akademie Sušice
Ve středu 20. března 2013 od 19
hod. se ve Farním sále v Sušici
koná třetí diskusní kavárna ČKA.
Na téma Život orlů na Šumavě přednáší Mgr.
Vladimír Štorek, krajinný ekolog, který pracoval pro Národní park Šumava.
Vstup zdarma.

Personalia
Ustanovení
P. Marek Adamczuk, OMI, výpomocný duchovní ve farnosti Tábor-Klokoty, byl od 13.
2. 2013 jmenován administrátorem in spiritualibus farností Pohnání a Ratibořské Hory,
vikariát Tábor. Všechna dosavadní ustanovení
zůstávají v platnosti.
Ing. Pavel Benda, Vlachovo Březí byl od 1.
3. 2013 odvolán z úřadu administrátora in
materialibus farností Dub a Vlachovo Březí,
vikariát Prachatice, a Předslavice, vikariát
Strakonice.
P. Mgr. Josef Sláčík, okrskový vikář vikariátu Prachatice, byl od 1. 3. 2013 ustanoven
administrátorem in materialibus farností Dub
a Vlachovo Březí, vikariát Prachatice a Předslavice, vikariát Strakonice. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti.

Ukončení kněžské služby v diecézi
P. Pawel Dembek, OMI byl s platností k 13.
2. 2013 odvolán z úřadu administrátora in spiritualibus farností Pohnání a Ratibořské Hory,
vikariát Tábor.

Životní jubilea
Jaroslav Filip, trvalý jáhen, Lenora, oslaví 3.
4. 2013 své sedmdesáté narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu upřímně blahopřejeme.
-acebb-

Římskokatolická farnost Římov
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Karmelitánské
NAKLADATELSTVÍ
František Lukeš - Byl jsem nablízku
V knize prochází autor, známý kněz a spisovatel, mnohá
inspirativní setkání a přátelství
svého života. Vzpomíná na své
dětství, rodiče, rodný podkrkonošský kraj, začátky kněžství
a na svá přátelství s umělci:
Karlem Svolinským, Vilémem Přibylem, Josefem Vlachem, Jaroslavem Seifertem, Eudardem Hakenem, Vladimírem Komárkem a dalšími. 
brožovaná, 96 s., 129 Kč

Jan Sokol - Proč chodíme do kostela?
Autor se pokouší najít obyčejnou lidskou odpověď na jednoduchou, ale pro mnohé
palčivou otázku. Ve středu
jeho pozornosti je eucharistická bohoslužba a její mnohé
významy v životě křesťana.
Uvádí do širších souvislostí
tématu, a snaží se hovořit jazykem přístupným
pro nejširší čtenářskou obec.
brožovaná, 56 s., 69 Kč

Elaine Murray Stoneová - Tvůrce Narnie, C. S. Lewis
Autorka se s C. S. Lewisem
i osobně setkala. Dává nám
nahlédnout do jeho rodinných
a přátelských vztahů, do jeho
životních radostí i strastí.
vázaná, 104 s., 169 Kč

zve na

ŘÍMOVSKÉ PAŠIJE
Zpěvem a modlitbou budou
zbožní věřící doprovázet Krista,
svého Spasitele, Římovskými pašijemi

o Květné neděli 24. března 2013
ve 13 hod.
Vyjdeme v Duchu a v Pravdě od misijního
kříže z poutního areálu touž křížovou cestou,
jíž kráčel náš Pán pro naši spásu od Večeřadla,
kde se rozloučil se svou Matkou.
Římovské pašije o 25 zastaveních jsou
přesnou a pravděpodobně jedinou kopií
Jeruzalémských pašijí, které již staletí
v Davidově městě nejsou.
Na 6,5 km dlouhou křížovou cestu
doporučujeme obutí do nepohody.

Kristovo utrpení - Passio Christi
budeme zbožně rozjímat na Římovských
pašijích také

na Velký pátek od 12 hod.
Bližší informace na tel. 387 987 244,
mobil 723 064 946,
e-mail: farnostrimov@centrum.cz
www.rimov.eu

Petr Piťha - Ohlédnutí za Rokem sv.
Anežky
Anežské jubileum ukázalo
a jasně dokumentovalo celou
řadu důležitých věcí. Poznali
jsme, že církev v naší zemi
přes své velké dějinné osobnosti srozumitelně mluví
k dnešnímu člověku i celé společnosti. Viděli
jsme, jak živě na dobrý příklad reagovaly děti
a jak velká postava zaujme mladé lidi. (Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český)
vázaná, 104 s., 229 Kč

Carlo Maria Martini, Georg Sporschill Hovory v Jeruzalémě
Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá a osobní kniha,
určená především mladým
lidem, ale i všem ostatním,
jimž ještě zůstalo otevřené
„ucho učedníka“.
brožovaná s klopnami, 152 s., 159 Kč

www.ikarmel.cz
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Radio Proglas
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.
K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části Čtyři
Dvory. Mši svatou odtud přenášíme v pátek v 18 hodin.
* Každý všední den v 11.05 vysíláme Čtení
na pokračování. Aktuálně předčítáme z knihy
„Farář arský“ z pera Wilhelma Hünermanna.
Kniha představuje život sv. Jana Marie Vianneye, patrona kněží, který žil na přelomu 18.
a 19. století ve Francii.
* Od 25. 2. vysíláme dvanáctidílný duchovně
vzdělávací cyklus s názvem „Církev a věda“.
Látku poutavě vykládá prof. Martin Weis, který působí na TF JU. „Co můžeme říci o náboženském životě toho kterého dějinného období?
A jaké významné osobnosti ho formovaly?“
Na tyto a další otázky prof. Weis odpovídá…
* Magazín Kafemlýnek se roztáčí vždy v úterý v 9.30 a obrací se především k maminkám
na mateřské dovolené. 19. 3. prozradí, co nového se nabízí dětem a mládeži ke čtení. Téma je
zvoleno s ohledem na to, že březen je „měsíc
knihy“. 2. 4. se budeme zabývat životní rovnováhou. Ing. Dagmar Švédová, lektorka osobního rozvoje, nám poradí, jak rovnováhu v životě
najít a jak ji udržet.
* Každé úterní odpoledne od 16.00 zpestřuje
dětem magazín Barvínek. 19. 3. je na programu Telefonické riskování. 26. 3. a 2. 4. pokračuje vypravování Neuvěřitelných příběhů
Cyrila a Metoděje. Malí posluchači se mohou
dozvědět mnoho zajímavého ze života obou
věrozvěstů a poznat jejich význam pro současnost. 9. 4. má Barvínek podtitul „Moře je mým
druhým domovem“. O svém pozoruhodném
povolání popovídá jachtař Milan Koláček, který tráví na moři i několik měsíců v roce.
* Vždy ve středu v 16.55 se otevírá Folklórní
okénko. 20. 3. se v něm představí Cimbálová
muzika Kordulka. 27. 3. si naši pozornost zaslouží vynikající etnomuzikolog, scénárista,
zpěvák a tanečník Dušan Holý, který se letos
dožívá krásných 80 let.
* V pravidelném čtvrtečním čase od 16.55
vysíláme hudební pořad Hrajte kapely! 21.
3. vzpomeneme na skladatele Josefa Ježulku
Uhra z Lanžhota. Necháme zaznít jeho písně
Štokrava, Vínko červené a další.
* Týdeník Oktáva přináší každý pátek v 16.55
zprávy ze světa vážné hudby. 22. 3. zařazujeme medailon k životnímu jubileu sbormistra
a skladatele profesora Petra Fialy. 29. 3. uvedeme 5. díl z cyklu „Bacha na Mozarta“, jehož autorem je dirigent Roman Válek.

* V sobotu ve 22.10 naladíte pořad Pod slunečníkem redaktorky Karolíny Antlové. 23. 3.
nese podtitul „Na křídlech slov“. Hostem bude
básnířka a prozaička Zuzana Nováková, která
se vedle literatury věnuje i výtvarné tvorbě.
* V neděli ve 13.20 patří vysílací čas na Radiu
Proglas Knihovničce Proglasu. 24. 3. se necháme zaujmout Katechismem katolické církve pro mládež – Youcat.
* Relaci Křesťan a svět vysíláme vždy v nedělní podvečer, od 17.00. 31. 3. bude jejím hostem major Jiří Laňka, který bojuje s teroristy
a přitom zasvětil svůj život Bohu. Rozhovor
s jáhnem pražské arcidiecéze a trenérem útvaru
rychlého nasazení Policie ČR připravuje jihočeský redaktor Petr Pospíšil.
Ve velikonočním triduu, od 28. do 29. 3. vás
každý večer ve 22.00 pozveme ke třídílnému
Rozjímání o vykoupení. Na Zelený čtvrtek
rozjímání povede P. Jindřich Poláček, OP. Pojedná o skutečnosti, že Bůh se v Ježíši Kristu
zcela vydává člověku do rukou. Je to děsivé,
ale je to výraz Boží bezmezné lásky. Ve velkopátečním rozjímání se budeme spolu s Radkem Navrátilem, OFMCap. tázat po původu
zla a důvodu jeho dopuštění. A na Bílou sobotu
se necháme poučit doc. Michalem Altrichtrem
o tajemství, které tento den ukrývá, a o tom,
jak jej vyjadřuje liturgické slavení.
Na Boží hod velikonoční v neděli 31. 3. zachytíte na vlnách Proglasu pořad Konec jednoho
velkého nepřátelství, který vypoví o smíření
člověka s Bohem skrze Ježíše Krista, jeho smrt
-kba zmrtvýchvstání.

Nekomerční nabídka
Sestry paulínky nabízí modlitbu na Vámi
svěřené úmysly. Každá sestra bude na Vás
pamatovat při své každodenní adoraci,
společně pak během nešpor a také prvních devět dnů v měsíci během novény
na přímluvu zakladatelky ct. Tekly Merlové.
Stačí na webové stránce www.paulinky.
cz kliknout na banner Prosím o modlitbu
a vyplnit formulář. Zda vyplníte celé vaše
jméno a e-mail, to záleží jen na Vás.

3/2013

NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz
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Benedikt XVI. - Radost z víry
Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci
ležela víra každého křesťana. Vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova
podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale
také k hrdosti na to, že patříme mezi křesťany.
Prohloubené znalosti pak vedou k radostnému
prožívání své víry a inspirují k důvěrné modlitbě.
Váz., 192 str., 199 Kč, vyjde 21. března (již nyní
lze na webu nezávazně objednat)

Henri J. M. Nouwen - S hořícím srdcem
Rozjímání o eucharistickém životě
Známý autor poukazuje na „neznámé“ vazby mezi eucharistickou
bohoslužbou a naší každodenní lidskou zkušeností. Jenom tehdy, když
poznáme bohatou síť vztahů mezi
eucharistií a naším životem ve světě, se náš život může stát eucharistickým. Tip
k Roku eucharistie!
Brož., 78 str., 92 Kč

F. Fernández-Carvajal - Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období
Kniha, která napomáhá každodennímu setkání
s Bohem v souladu s Písmem v živé tradici církve. Tento díl čtenáře provede všemi dny od Velikonočního pondělí až do slavnosti Seslání Ducha
svatého.
Váz., 408 str., 240 Kč

Jan Dobraczyński - Stín Otce
Příběh o Josefovi z Nazaretu
V tomto románovém příběhu se
autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného
světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní
pozadí, ve kterém se světcův život
odehrával. Zachycuje nesnáze jeho každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší
doby, v níž Židé očekávali příchod Mesiáše. Vychází přitom z biblických pramenů i z rozsáhlého
literárního materiálu tehdejší doby.
E-kniha (objednávejte přes naši webovou
stránku), formáty: PDF pro čtečky, kindle (mobi)
a ePub, 129 Kč

Luci Freedová – Penny Y. Salazarová Čas k uzdravení
Naděje a pomoc při překonávání postabortivního syndromu
Publikace věnovaná ženám, které
z různých důvodů podstoupily umělý
potrat a cítí, že toto rozhodnutí vneslo do jejich života zmatek a utrpení. Kniha nabízí
cestu vnitřního usmíření, aniž by hledala banální
ospravedlnění nebo směřovala k moralistickému
odsuzování.
Brož., 199 str., 235 Kč

Netradiční křížová cesta

Ilustrace Regina Schmidtová

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma

Ježíš slaví poslední večeři

Ježíš je odsouzen k smrti

Ježíš padá pod křížem

Ježíš potkává svou matku

Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž

Veronika podává Ježíšovi roušku

Ježíš potkává plačící ženy

Netradiční křížová cesta

Ježíš byl svlečen ze šatů

Ježíš je přibit na kříž

Ježíš byl sňat z kříže

Ježíš umírá na kříži

Ježíš byl položen do hrobu

Ježíš byl vzkříšen

