
Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem 
při návštěvě Ad limina v Římě.
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Drazí bratři a sestry,
prvního března přijal Svatý otec mou 
žádost o uvolnění ze služby diecéz-
ního biskupa v Českých Budějovi-
cích. Chci vám všem poslat své po-
žehnání biskupa, který byl dvanáctý 
v řadě českobudějovických biskupů 
od vzniku diecéze.
Nastoupil jsem po bok pana bisku-
pa Antonína Lišky 31. 3. 2001 jako 
koadjutor. 25. 9. 2002 jsem převzal 

od pana biskupa Antonína vedení 
diecéze. Rok nato pan biskup Anto-
nín zemřel.
Do Českých Budějovic jsem přišel 
v poslušnosti vůči Svatému otci, 
i když už tehdy jsem byl velmi zasa-
žen po mozkové mrtvici v roce 1999 
v Praze. 
V Českých Budějovicích přišly další 
závažné zdravotní problémy, včetně

Dopis Mons. Paďoura věřícím

Pokračování na 3. straně.
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Návštěva Ad limina v Římě

Papež František se zdraví s Mons. Pavlem Posádem
Děkan kapituly sv. Mikuláše P. Dr. Zdeněk Mareš předává papeži 
Františkovi dar českobudějovického biskupa - knihu o jihočeských 
památkách.

Druhým darem, který předává kancléř biskupství P. Václav Pícha, 
JC.D., byla soška sv. Jana Nepomuckého.

Táborský vikář P. Dr. Vlastimil Kročil doprovázel litoměřického 
biskupa Mons. Jana Baxanta.
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rakoviny ledviny. Měl jsem ale výborné spolupracovníky. Především to byl pan ge-
nerální vikář Baxant, nynější biskup v Litoměřicích, který přišel 1. 1. 2003. V březnu 
2008 se stal mým pomocným biskupem otec Pavel Posád. Po odchodu Mons. Baxan-
ta v říjnu 2008 jsem opět prožil velmi těžké období.
Pak se úřadu generálního vikáře ujal Mons. Adolf Pintíř. S vděčností jsem přijal jeho 
vynikající součinnost i obětavou práci všech zaměstnanců biskupství. Ale mých sil 
ubývalo. Byl jsem několikrát hospitalizován a desetkrát na léčebném pobytu v lázních.
Biskupova služba není jen organizace, administrativa a slavnostní bohoslužby. Jsou 
to i cesty po diecézi a služební výjezdy do ostatních částí republiky i do zahrani-
čí. Na úrovni České biskupské konference jsem byl pověřen celorepublikovou péčí 
o mládež, o řeholníky a řeholnice a o eucharistické kongresy. Například vloni jsem 
spal na 26 místech a ujel 20.000 kilometrů. Je ale nutné pracovat i odpoledne, večer, 
někdy i v noci. A to už jsem dlouhodobě nemohl.
Vydržet ještě čtyři roky do kanonického věku 75-ti let by znamenalo omezování dů-
ležitých oblastí v řízení diecéze. Po dlouhodobém uvážení, modlitbě a konzultacích 
s lékaři, panem nunciem a nejbližšími spolupracovníky jsem se rozhodl požádat Sva-
tého otce o uvolnění. On mi s velkým uznáním a porozuměním vyhověl. Ještě jsem 
se s ním mohl pozdravit při návštěvě v Římě před měsícem.
Všem Vám žehnám. Církev žije z Krista, s Kristem a v Kristu. Už 2000 let – až do kon-
ce světa! Naše životy patří do tajemných dějů mystického organizmu Církve. Žijme 
v ní a s ní. Spoluvytvářejme jí.
Žijte podle Desatera a přikázání lásky. Zachovejte si stálost modlitby, pokání a účin-
nou účast na nedělní mši svaté.
Já sám už dávno, teď i nadále jsem nadšený osobou našeho Pána Ježíše Krista. 
Vroucně ctím jeho a naši Matku Pannu Marii. Patřím k bratřím svatého Františka 
z Assisi. Naučil jsem se mít rád lidi, i když s některými je taková potíž, že bez Božího 
přispění by to šlo těžko. Křesťanská láska není naivní a akademická. Ale někdy i bolí. 
To vše jsem rád poznal a žil. A budu žít nadále.
Modlete se za současného administrátora diecéze Mons. Adolfa Pintíře a pomocné-
ho biskupa Pavla.
Modlitbou provázejte i požehnané ustanovení dalšího biskupa.
Ze srdce vám i všem vašim drahým žehnám. 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap., emeritní biskup českobudějovický

Z BiSKuPSKýCH diářů ........................ 3

Změna ve vedení českobudějovické diecéze
..................................................................... 4
Jak se v dnešní církvi vybírají biskupové .... 4
Modlitby za nového biskupa ........................ 4

Katholikentag 2014 / Katolické dny 2014 .....… 5

diECéZNí KATECHETiCKé STřEdiSKO
Kříž života .................................................. 7
Výroba a práce s biblickými postavičkami ........ 7

diECéZNí CHARiTA iNfORMuJE
informace o činnosti charity ............................ 8
Pomáhejme trochu jinak .............................. 9
Hurá hasiči ..................................…............. 9

diECéZNí CENTRuM PRO ROdiNu
Jak začala postní doba s dCR? ....................... 10
Nad encyklikou Lumen fidei .......................... 11
dCR připravuje ......................................... 12

diECéZNí CENTRuM PRO MLádEž
Příprava a obnovování .................................. 13
Christ-life .................................................... 13
Restart junior ............................................... 13
Setkání animátorů mládeže na Ktiši ............... 14

Postní TAMMíM ........................................ 14

POšTOVNí SCHRáNKA
Masopuste, masopuste ........…..................... 15

JABOK - nabídka studia ....…..................... 16
Pozvánka ke studiu na Tf Ju .......................... 16

PERSONALiA .......................................... 17
Karmelitánské nakladatelství …........…… 17

Radio Proglas ............................................ 18
Nakladatelství Paulinky ............................. 18



STRANA	4	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 3/2014

V českých a moravských diecézích jsou bisku-
pové jmenováni přímo papežem (tak je tomu 
ve většině diecézí v římskokatolické církvi la-
tinského obřadu). Jen v některých diecézích 
Německa, Švýcarska a Rakouska volí kandidá-
ta na biskupa tamní kapitula kanovníků a ná-
sledně jej pak potvrdí papež. Definitivní roz-
hodnutí je však vždy v rukou Svatého otce (jak 
to stanoví současné církevní právo). 
Návrhy kandidátů pak na úrovni vatikánské 
kurie zpracovává Kongregace pro biskupy 
(s výjimkou kandidátů na biskupa pro misijní 
území, ty zpracovává Kongregace pro evange-
lizaci národů). 

V jednotlivých diecézích se provádí průzkum 
ohledně možných kandidátů na biskupy přes-
ně stanoveným postupem. Kánon 377 ukládá 
biskupům každé církevní provincie, že se musí 
každé tři roky poradit o možných kandidátech 
z řad diecézních i řeholních kněží a jejich se-
znam pak poslat do Vatikánu Kongregaci pro 
biskupy. Tak mají ve Vatikánu neustále aktua-
lizované seznamy vhodných kandidátů, ze kte-
rých je možné vybrat biskupa ve chvíli, kdy se 
např. diecézní biskup ze zdravotních důvodů 
nebo kvůli věku vzdá úřadu anebo zemře. 

V případě podobné situace pak také začne 
zpracovávat návrhy kandidátů apoštolský nun-
cius. Dotáže se, jaké doporučení dají těmto 
kandidátům arcibiskup a diecézní biskupové 
příslušné provincie. Zároveň se může vyptat 
i na mínění dalších kněží a laiků. Kodex stano-
ví, že nuncius provádí toto dotazování jednotli-
vě a neveřejně a dotázaní by o tom neměli dále 
mluvit. Nuncius pak všechny materiály pošle 
do Vatikánu, kde je projednají na Kongregaci 
pro biskupy. Prefekt této kongregace předloží 
Svatému otci zpravidla tři kandidáty, z nichž 
papež jednoho vybere. 

Diecézní biskup, který chce mít ve své diecé-
zi jako spolupracovníka pomocného biskupa, 
pošle do Vatikánu seznam tří kněží-kandidátů, 
které považuje za vhodné pro tuto službu. Ko-
dex už přesně nestanoví, jaké šetření ohledně 
navržených kandidátů má nuncius provést. 
Po projednání kandidátů ve vatikánské kurii 
předloží prefekt Kongregace pro biskupy pape-
ži seznam kandidátů s krátkými charakteristi-
kami a Svatý otec jednoho z nich zvolí. 

Konečné slovo má tedy vždy papež. Konzultač-
ní procesy jsou neveřejné, probíhají mezi nun-
ciem a jednotlivými dotazovanými a nemluví se 
o nich ani ve farnostech ani jinde. Dá se říci, 
že způsob výběru kandidátů vychází z mínění 
biskupů, kněží, jáhnů i laiků z místní církve tak, 
aby konečná papežova volba mohla reflektovat 
potřeby a mínění v diecézi.

Způsob výběru kandidátů biskupské služby 
vychází z mínění biskupů, kněží, jáhnů i laiků 
z místní církve tak, aby konečná papežova vol-
ba mohla reflektovat potřeby a mínění v diecé-
zi. (Katolický týdeník, 2. 9. 2004, Jiří Kašný)

Jak se v dnešní církvi 
vybírají biskupové?

Jak už bylo na mnoha místech uvedeno, při-
jal v sobotu 1. března 2014 papež františek 
abdikaci 12. českobudějovického biskupa 
Mons. Jiřího Paďoura, OfMCap. Mons. Pa-
ďour svou rezignaci ze zdravotních důvodů 
předložil Svatému otci již v říjnu 2013. 
Přijetím rezignace Mons. Jiřího Paďoura, 
OfMCap. nastala v českobudějovické die-
cézi tzv. sedisvakance, uvolnění úřadu die-
cézního biskupa. Tím zároveň přešlo řízení 
diecéze na světícího biskupa Pavla Posáda, 
který obratem svolal sbor poradců k volbě 
administrátora diecéze, tedy tak, jak to uklá-
dá církevní právo (kán. 419 a 421 Kodexu 
kanonického práva).

Změna ve vedení českobudějovické 
diecéze

Mons. Adolf Pintíř

Poděkování za biskupskou službu
V sobotu 5. 4. 2014 v 10 hod. bude eme-
ritní českobudějovický biskup Mons. Jiří 
Paďour, OfMCap. sloužit v katedrále sv. 
Mikuláše slavnostní mši sv. na poděkování 
za dar biskupské služby.

Sbor poradců českobudějovické diecéze při 
svém zasedání zvolil Mons. Adolfa Pintíře 
administrátorem diecéze na dobu do jmeno-
vání nového českobudějovického diecézního 
biskupa do úřadu.  -r-

Modlitby za nového biskupa

I. 
Bože, věčný Pastýři, 
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou cír-
kev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším 
novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí 
svatostí života a bude se o tvůj lid starat 
s apoštolskou horlivostí a láskou. 
Pošli nám, prosíme, takového pastýře, 
který zná své ovce a dává za ně svůj život. 
Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, 
aby nás jako náš nový biskup učil žít podle 
evangelia a ukazoval nám cestu k tobě. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

II. 
Pane Ježíši Kriste, 
svěřujeme ti jmenování našeho nového 
biskupa a prosíme, veď mysl Svatého otce 
i všech, kteří nesou za tuto volbu odpověd-

nost. 
Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, 
který se tobě líbí, který tě bude následovat, 
kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe 
k Otci. 
Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

III. 
Bože, 
Ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné 
a nejisté; 
na přímluvu Panny Marie, Matky Tvého 
Syna a královny apoštolů, osvěcuj mysl 
Svatého otce a všech, kdo nesou odpověd-
nost za jmenování našeho nového biskupa: 
ať poznávají, co se Ti líbí a umí se správně 
rozhodnout. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.
Maria, Matko církve, oroduj za nás!

-acebb-

Pro osobní i společnou modlitbu za nového biskupa jsou věřícím doporučeny 
následující modlitby:
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Katholikentag 2014 - Katolické dny 2014
Již více než 160 let se katolíci i věřící jiných 
konfesí v Německu setkávají v rámci tzv. Ka-
tolických dnů, které jsou celostátní duchovní 
kulturní i politickou událostí. Cílem je spo-
lečně diskutovat, oslavovat a modlit se, proží-
vat svoji víru a načerpat nové síly a podněty 
do všedních dní, pro život farností a spole-
čenství. V tomto roce se Katolické dny konají 
od 28. května do 1. června v bavorském Řezně, 
které je jedním z nejstarších německých měst 
s bohatým duchovním a kulturním dědictvím 
úzce spojeným s Čechami. Návštěvníci budou 
mít možnost zažít rozmanitost církevního živo-
ta u našich sousedů přímo v ulicích historic-
kého centra. Představí se více než 300 církev-
ních spolků, organizací, biskupství, řeholních 
a laických společenství. Svým stánkem se bu-
dou prezentovat mj. Biskupství plzeňské a li-
toměřické, Česká biskupská konference nebo 
Česká křesťanská akademie. Katolické dny na-
bídnou skutečně rozmanitý program s více než 
1000 jednotlivých akcí, které zahrnují přednáš-
ky, modlitby, bohoslužby, hudební a divadelní 
představení, výstavy a další kulturní program. 

„Stavět  mosty  s  Kristem”  je mottem letoš-
ních Katolických dnů. „Pro aktivní křesťany 
je symbolem jejich povolání následovat Kris-
ta a v jeho duchu v dnešní době plné napětí 
a konfliktů stavět mosty mezi lidmi ve světě 
i v církvi“, vysvětluje prezident Centrální-
ho výboru německých katolíků (ZdK) Alois 
Glück. Řezenský biskup Mons. Dr. Rudolf Vo-
derholzer poukazuje na symboliku tohoto mot-
ta v rozhovoru pro Katolický týdeník: „Pozice 
Řezna je v Německu jednoznačná: je to most 
do Čech…” a srdečně zve biskupy, kněze, jáh-
ny i laiky z celé České republiky. 

Program je rozdělen do dvou tematických 
celků. Otázky týkající se manželství, rodiny 
a budoucnosti farností v sekularizované spo-
lečnosti spadají do tematického okruhu „Víra 
-  církev  -  teologie”. V okruhu politických 
a společenských témat proběhnou debaty na-
příklad o globální odpovědnosti, perspektivách 
evropské integrace a roli náboženství ve střed-
ní a východní Evropě. Tématem diskuzí bude 
též výročí 25 let od tzv. „sametové revoluce“ 
a její dopad na sjednocování Evropy. Bohatá 
nabídka programu jistě osloví široké spektrum 
návštěvníků a zejména mladé, na které organi-
zátoři obzvlášť pamatují. 

Katolické dny budou zahájeny slavnostní mší 
svatou k svátku Nanebevstoupení Páně a ukon-
čeny nedělní bohoslužbou, ke které se shro-
máždí tisíce věřících. 

Sdružení Ackermann-Gemeinde vás zve 
k společné pouti na Katolické dny.
NABíZíME:
* společnou dopravu autobusem z Prahy 
do Řezna a zpět se zastávkou v Plzni. Odjezd 
je plánován na středeční odpoledne 28. 5. (16 
hod.) a návrat na neděli 1. 6. v odpoledních ho-
dinách (příjezd do Prahy do 2 hod.). 

ní situaci v ČR s Prof. dr. Tomášem Halíkem) 

Sobota 31. 5. od 16.30: „Česko-německé 
skutečnosti. O životě vedle sebe a spolu po-
dél hranice“ (Thomas Bauer,vedoucí krimi-
nální policie, Weiden i.d. OPf.; Hans Eibauer, 
ředitel Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee; 
Bára Procházková, novinářka, Praha; Mons. 
františek Radkovský, biskup Plzeň; dr. Birgit 
Seelbinder, bývalá primátorka, Marktredwitz)

Sobota 31. 5. od 17.00: „Od vězně ke kardi-
nálovi” (biografický rozhovor s kardinálem 
dominikem dukou)  -s-

* ubytování v rodinách nebo církevních objek-
tech typu poutních domů, klášterů atd.,
* volnou vstupenku na Katolické dny, jejíž 
součástí je předplacená jízdenka pro MHd 
v řezně a okolí,
* prohlídku historického centra řezna.

Účastnický poplatek činí 1.550 Kč (pro žáky 
a studenty 1.000 Kč).
Přihlášku je možné si stáhnout na stránkách 
Sdružení Ackermann-Gemeinde: www.acker-
mann-gemeinde.cz nebo si vyžádat její zaslání 
na tel.: +420 221 979 325.

Z PROGRAMu KATOLiCKýCH dNů…
Čtvrtek 29. 5. od 16.30: „Češi a Němci: co 
nás spojuje, co nás dělí“ (biografický rozho-
vor s ministrem kultury ČR Mgr. danielem 
Hermanem)

Čtvrtek 29. 5. od 14.00: „Když Slovák platí 
za Řeka. Kde leží hranice solidarity v Evro-
pě?”  (dr. Jan figel, víceprezident parlamentu, 
Bratislava; Martin Kastler, poslanec EP, spol-
kový předseda Ackermann-Gemeinde, Norim-
berk; Prof. dr. Christof Mandry, sociální etik, 
Saarbrücken; dr. Vladimír špidla, bývalý ko-
misař Eu, Praha)

Pátek 30. 5. od 11.00: „Pastýř na kamenitém 
poli“ (rozhovor s biskupem Mons. františkem 
Radkovským)

Sobota 31. 5. od 11.00: „Být křesťanem v se-
kularizovaném prostředí” (rozhovor o církev-

Noc kostelů 2014 
Také letos se bude konat akce Noc kostelů, 
tentokrát 23. května. Prosím všechny, kteří 
se již v minulých letech připojili, aby svoji 
účast potvrdili (popř. odvolali) a nahlá-
sili změny v osobě editora či duchovního 
správce nebo kontaktních údajů (telefon, 
e-mail). Nejjednodušší způsob je prostřed-
nictvím elektronické přihlášky na adrese: 
http://www.nockostelu.cz/index.php?p-
g=prihlaskakostely.
Ti, kteří váhají, ať se ozvou, a to nejlé-
pe na e-mailovou adresu: dekanstvicb@
centrum.cz nebo telefonicky na číslo 
387 311 263. Štěpán Hadač, 

koordinátor akce „Noc kostelů”
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ŘíMSKOKATOLiCKá fARNOST 
SV. MiKULáše

V ČeSKýCh BUDěJOViCíCh

pořádá 

VýSTAVA
„Prožíváme církevní rok -

slavíme postní dobu, 
Velikonoce a velikonoční dobu“

5. března - 8. června

v křížové chodbě bývalého dominikánského 
kláštera na Piaristickém náměstí .

***
V sobotu 22. března 
se bude konat od 15 hod. 

sVátost sMíření Pro DětI 
v katedrále sv. Mikuláše.

***
V pátek 28. března 

se bude konat od 16 hod. 

Mše sVatá Pro DětI 
v klášterním kostele 

Obětování Panny Marie.

***
Na Zelený čtvrtek 17. dubna 

se bude konat (9-12 hod.)

VelIkonoční Dílna 
v klášterním sále na Piaristickém náměstí.

***
Na Velký pátek 18. dubna

křížoVá cesta Pro DětI
Do říMoVa

10.50 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 hod. - příjezd do Českých Budějovic

Více informací obdržíte v kanceláři
na Děkanství u sv. Mikuláše

nebo na tel. 721 933 754

Česká křesťanská akademie a Městské muzeum a galerie Vodňany
vás zvou na přednášku

Krajina básníkova - básník v krajině
s ukázkami tvorby jihočeských kněží

P. Martina Vícha, P. Františka D. Mertha a P. Františka Hobizala

Mgr. Tomáš Veber, Th.D.
odborný asistent TF JU v Českých Budějovicích

čtvrtek 20. března 2014 od 19 hodin

v prostorách městské galerie ve Vodňanech (2. patro MÚ - náměstí Svobody)

Vstupné dobrovolné

Blahoslavení Jan XXiii. a Jan Pavel ii. budou zapsáni do seznamu svatých v neděli 27. dubna 
2014 – tedy o 2. neděli velikonoční, kterou Jan Pavel ii. ustanovil nedělí Božího milosrdenství. 
Papež františek využil svého práva dispenzovat od druhého zázraku nutného ke kanonizaci bl. 
Jana XXiii. právě tak, jako to v poslední době učinil Jan XXiii. při kanonizaci sv. řehoře Bar-
bariga roku 1960. Také beatifikace Jana Pavla ii. se konala na 2. velikonoční neděli. 
Neděle Božího milosrdenství se podle rozhodnutí papeže Jana Pavla ii. slaví sedm dní po Veli-
konocích. Poprvé se v celé katolické církvi připomínala roku 2000. -r-

Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 
27. dubna 2014

Jan XXIII. Jan Pavel II.

ŘíMSKOKATOLiCKá DUChOVNí SPRáVA V ŘíMOVě

vás srdečně zve na 

Jarní PoUŤ V říMoVě,
která se koná v neděli 4. května 2014

o svátku Nalezení svatého Kříže

Mše svatá v předvečer pouti - v sobotu 3. května v 18 hod.

Mše SVATá V NeDěLi 4. KVěTNA
7,15 hod.; 9 hod.

11 hod. - slavná mše svatá,
slouží Msgre. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

Během dopoledne příležitost ke svaté zpovědi / svátosti smíření /

14.30 hod. - Svátostné požehnání a zakončení pouti

Zveme všechny na

„Modlitební triduum 
Modliteb matek“ 

na Klokotech
 

- v pátek 28. 3. 2014 v 15.45 hod. 
v Emauzích (poutní dům), po mši sv.

výstav Nejsvětější svátosti 
a svátost smíření v kostele

- v sobotu 29. 3. 2014 v 15.45 hod. 
v Emauzích, po mši sv. 
krátká adorace v kostele

- v neděli 30. 3. 2014 v 15 hod. 
adorace v kostele
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DIecézní katechetIcké střeDIsko

Ve dnech 20.-22. 2. 2014 proběhl v Českých 
Budějovicích v koncertní síni při kostele Obě-
tování Panny Marie na Piaristickém náměstí 
třídenní seminář pro katechety s názvem Kříž 
života. Seminář se věnoval katechezím v post-
ní a velikonoční době pro všechny věkové ka-
tegorie podle pedagogiky france Ketta a vedl 
jej P. Cyril T. Havel a Eva Muroňová. 
Na seminář se mohli přihlásit nejen katecheté, 
ale také vyučující mateřských škol, pastorační 
asistenti, kněží a další zájemci o práci ve spo-
lečenstvích různých věkových skupin ve far-
nostech. Semináře se zúčastnilo 20 lidí a tady 
jsou jejich dojmy: „Byla jsem na takovéto akci 
poprvé a moc se mi líbila“ (Magdaléna Ptá-
ková – vikariát Písek). „Moc děkuji za hezký 
kurz a milé lidi. Také za to, že jsem díky vám 
mohla našim děvčatům - Ukrajinkám - ukázat 
aspoň kousek zajímavé metody práce s dětmi“ 
(Jana Zassiedko – vikariát České Budějovice). 
„S vděčností vzpomínám na příjemný víkend 
s novými podněty“ (Helena Čížková – vikariát 
Český Krumlov). Za DKS Martina Fürstová

Kříž života

Tak jako loni v tomto čase jsme se i letos 7. 
a 8. února sešli na pelhřimovské faře k výrobě 
biblických postaviček. do Pelhřimova za námi 
přijely 2 lektorky z Olomouce, které se výro-
bou postaviček zabývají asi 12 let. 
Samotné postavičky slaví letos 50 let od své-
ho vzniku. Vymyslela je jedna řádová sestra 
ze švýcarska a toto dílo se dále šíří nejen v její 
domovině, ale i do dalších zemí. u nás v Česku 
už existuje odhadem asi 3000 biblických po-
staviček. A každá z nich je vlastně originál.
Kurz jsme začali v pátek navečer. Každý účast-
ník obdržel drátěnou kostru postavičky – zá-
klad pro naši výrobu. A na ni pak už každý 
navíjel, motal, vecpával, přišíval či lepil další 
materiál dle instrukcí lektorek. Každý z nás 
si vybral pro svou postavičku oděv, také ná-
sledovala speciální výroba hlavičky a výběr 
vlasů z nejrůznějších materiálů. Vyráběli jsme 
každý podle potřeby – nejvíce však postavičku 
ženy nebo muže, které mají co možná nejšir-
ší využití. Kdo se účastnil více kurzů a má již 

Kurz výroby a práce s biblickými postavičkami v Pelhřimově

tyto základní doma, mohl se zaměřit na tvoření 
postavičky určitým způsobem specifické. Tak 
u nás vznikl např. krásný anděl, římský voják 
anebo i odvážně vyparáděná Salomé.
V sobotu dopoledne nám lektorky ve farní 
učebně ukázaly na biblickém příběhu „uve-
dení Páně do chrámu“ praktické využití posta-
viček. Mnozí měli už své vlastní zkušenosti, 
o které se s námi rozdělili. Příběhy jsou pouta-
vé hlavně pro děti, které se při výuce nábožen-
ství mohou samy zapojit. Také věřící v mnoha 
kostelích mohou uvidět z uvedených postav se-
stavené scény, např. k textům nedělních evan-
gelií, kterými se dají některé myšlenky z Pís-

ma sv. jakoby více zviditelnit... vyzývat více 
k přemýšlení nad textem.
Práce na výrobě postaviček není vůbec jedno-
duchá ani rychlá. Záleží hodně na pečlivosti 
a dodržování rad a instrukcí zkušených lek-
torek. Výsledek však stál za vynaloženou ná-
mahu. Na všech účastnících bylo vidět, že ze 
svého díla mají opravdu radost.
Chtěli bychom poděkovat milým lektorkám 
z Olomouce, které k nám vážily dalekou ces-
tu, a také našemu pelhřimovskému panu vikáři 
P. Jaromíru Stehlíkovi za poskytnutí zázemí 
pro naši práci. A třeba za rok na shledanou.

Za katechety Jitka Hladká
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DIecézní charIta InforMUJe
Na Ukrajinu můžete přispět i přímo 
v Českých Budějovicích 
Charita Česká republika vyhlásila veřejnou 
sbírku na pomoc obětem nepokojů na ukrajině. 
Sbírka podpoří zdravotnická zařízení a násled-
nou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepoko-
jů dostali do stavu nouze. Jedná se o zraněné, 
lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny 
s dětmi, pozůstalé apod. Charita ČR okamžitě 
uvolnila pro ukrajinu 100 000 Kč ze svého kri-
zového fondu. Do veřejné sbírky na Ukrajinu 
můžete přispět i Vy! Peníze posílejte na konto 
Charita pro Ukrajinu 55660022/0800, varia-
bilní symbol 104. finanční dary můžete přinést 
i na diecézní charitu v Českých Budějovicích 
v ulici Kanovnická 16. Českobudějovická cha-
rita peníze přepošle na sbírkové konto. Chari-
ta Česká republika dlouhodobě spolupracuje 
s ukrajinskou charitou a jinými nestátními 
neziskovými organizacemi. Kritériem pomoci 
nejsou politické názory, ale pouze faktický stav 
sociální potřebnosti. 

Charita pomáhá ve světě i doma  
Co mají společného děti ze Zimbabwe a z Bul-
harska? Na jejich vzdělávání a výchovu přispí-
vá českobudějovická diecézní charita. Peníze 
sem putují přes místní pobočky charity a dal-
ších organizací. A charita pomáhá nejen dětem. 
Také lidé se zdravotním postižením, senioři, 
bezdomovci a další. Kromě Zimbabwe a Bul-
harska podporuje charita ještě Kongo, Bělorus-
ko a Rumunsko. Bez peněz z Tříkrálové sbírky 
by pomoc do zahraničí nebyla téměř možná. 

Peníze z Tříkrálové sbírky podporují 
charitní služby 
Letos se na jihu Čech vykoledovalo přes 4,5 
mil. Kč. „Upřímně děkujeme všem dárcům, 
kteří podpořili Tříkrálovou sbírku a dobrovol-
níkům, včetně organizátorů,“ říká ředitelka 
diecézní charity Č. Budějovice Michaela Čer-
máková. Peníze pomáhají v cizině, pomáhají 
také doma. Na Českobudějovicku poskytuje 
charita velké množství služeb podporovaných 
i z Tříkrálové sbírky, některé by bez sbírky vů-
bec nebylo možné realizovat. „Za seniory den-
ně jezdí pečovatelská služba a zdravotní sestry 
z ošetřovatelské služby, osobní asistenti dochá-
zejí za lidmi se zdravotním postižením. Vlivem 
uspěchaného životního stylu roste počet osob 
s duševním onemocněním – tito lidé nacházejí 
oporu v centru Domino na sídlišti Vltava. Pro 
děti ze sociálně slabých rodin jsou určeny ak-
tivity v nízkoprahových zařízeních, pomáhají 
jim také dobrovolníci. Dospělým lidem, kteří 
žijí na okraji společnosti, a cizincům, se věnuje 
charitní poradna a terénní služby,“ uvádí ředi-
telka Charity Čermáková. 

Do charitního díla se může zapojit 
každý
Rádi byste pomáhali spolu s Charitou? Jsou 
Vám její myšlenky blízké? Můžete si vybrat 

způsob, který pro vás bude nejpřijatelnější: 
dobrovolnická pomoc, finanční podpora, daro-
vání produktů, kterými se zabývá vaše firma, 
materiální dary, propagace Charity mezi ve-
řejností, kamarády, sdílení novinek o činnosti 
Charity na facebooku. „Možností je mnoho, 
zváni jsou všichni lidé dobré vůle, oceníme 
i drobnou pomoc,“ říká na závěr Michaela 
Čermáková. 

Ze zákulisí: českobudějovická charita 
připravuje Adopci na dálku v Indii
V pátek 7. března 2014 domlouvali zástupci 
diecézní charity České Budějovice a společ-
nosti Likvidace lepry - TB společný projekt. 
Likvidace lepry – TB působí na více než 60 
místech světa. Sirotčinec Bambinho se nachá-
zí v indii u města Jamshedpur, poblíž místní 
nemocnice. žijí tu děti, jejichž rodiče zemřeli 
v nemocnici, nebo blízkém okolí. i když jsou 
lepra a tuberkulóza léčitelné, k pomoci se do-
stali pozdě. 

P. Vojtěch Eliáš a Mgr. Michaela Čermáková domlouvají adopci v Indii.

V sirotčinci nyní žije 16 dětí, stará se o ně pan 
farář P. Gerge Mannarakam, který vede i ne-
mocnici. Jsou tam děti úplně malé od 4 do cca 
10 let, protože zde je zatím pouze školka a prv-
ní dvě třídy.  
ředitelka českobudějovické diecézní charity 
Michaela Čermáková a prezident společnosti 
Likvidace lepry – TB P. Vojtěch Eliáš společ-
ně nyní domlouvají postup a podrobnosti pro 
spuštění adopce dětí z indického sirotčince. 

Sestřičky z Lipenské uvařily pro bez-
domovce stovky litrů polévky 
Celou letošní zimu vařily každou sobotu od 7. 
prosince 2013 až do 8. března 2014 sestřičky 
z českobudějovického mateřince Kongregace 
sester Nejsvětější Svátosti polévky pro bezdo-
movce. V azylovém domě sv. Pavla je pak vy-
dávali potřebným dobrovolníci z Charity. 
Polévky pro bezdomovce jsou celoročně k dis-
pozici vždy v pondělí – pátek, jejich zajišťování 

Pokračování na 9. straně.
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DIecézní charIta InforMUJe

Pokračování z 8. strany.
a výdej organizuje přímo dům sv. Pavla, který 
je součástí Městské charity České Budějovice. 
V zimě je výdej již několikátý rok i v sobotu, 
aby se lidé, kteří žijí na ulici, zahřáli teplým 
jídlem. „Sestřičkám z Lipenské za jejich obě-
tavou službu velmi děkujeme, lidé bez domova 
jsou za sobotní polévky opravdu vděční,“ říká 
ředitelka diecézní charity ČB Michaela Čer-
máková, která se na výdeji sobotních polévek 
také účastní. 

Postní almužna ve farnostech, v rodi-
nách 
Postní doba je velkým darem pro náš život. 
díky ní se můžeme vrátit opět ke kořenům, 
do svého nitra, zažít hloubku a krásu modlit-
by. Obnovit naše vztahy s blízkými, náš vztah 
k Bohu. Charita nabízí pomocníka, průvodce 
postním obdobím, tzv. postní almužnu. 
Postní almužna – papírová kasička, tzv. post-
nička, kterou si můžete vyzvednout u svého 
pana faráře. Může být výrazem odhodlání mě-
nit sama sebe prostřednictvím pomoci druhým. 
Ke staré tradici církve vždy patřily sbírky pro 
chudé z toho, co jsme si sami odřekli. do post-
ničky můžeme vkládat peníze, které jsme svým 
sebezáporem ušetřili. 
Postničku mám doma, co s ní dál? 
Na 2. neděli velikonoční (27. dubna 2014) při-
neste postní almužnu do kostela. Církev pení-
ze použije prostřednictvím Charity na pomoc 
lidem v nouzi a na podporu charitního díla 
ve farnostech. 
Farnost a Charita patří k sobě
Postní almužna je nabídkou, jak spojit úsilí far-
nosti a Charity ve službě lidem v nouzi. Post-
ní období je příležitostí k prohloubení tohoto 
svazku. Postní almužna, modlitba za charitní 
dílo a za ty, kteří jsou v nouzi a žijí v naší blíz-
kosti. děkujeme vám!  -vm-

Jednou možností pomoci je pletení obvazů pro 
malomocné v Africe. Je to nenáročná, časově 
neomezená činnost, vhodná pro každý věk. 
K pletení je potřeba bílá příze Sněhurka a jehli-
ce č. 2 (pozor, aby jehlice nemazaly pleteninu). 
Plete se po obou stranách hladce a oba konce 
se musí zapošít. šířka obvazu je 30 nebo 25 ok 
včetně okrajových; 1 klubko = 1 obvaz o délce 
zhruba 1,5 m. Obvazy upletené našimi šikov-
nými pletařkami se posílají do Brna, odkud je 
Nadace Sv. františka z Assisi posílá společně 
s ostatním zdravotnickým materiálem do Afri-
ky do leptosáriií. Přízi pro pletařky bude zajiš-

Pomáhejme trochu jinak
Každý z nás může pomoci svému bližnímu v neštěstí, nemoci, nouzi... I mezi námi jsou lidé, kterým činí radost pomáhat druhým, přinést 
do jejich života pomoc, světlo, naději. Pocit, že nejsou se svou bolestí sami. Pomoci může opravdu každý, stačí si jen vybrat…

ťovat naše charita. Oslovujeme především ženy, 
přihlaste se prosím a pomáhejte s námi!
další zajímavou a nenáročnou formou pomoci 
je sběr použitých, orazítkovaných poštovních 
známek z pohlednic a dopisů. Tato akce pro-
bíhá také celoročně. Všechny nasbírané znám-
ky se soustředí v německém Schönstattu. Tam 
dochází k jejich třídění a uspořádání podle 
různých požadavků a kritérií německých fila-
telistických společností, od kterých se známky 
dostávají dále k samotným sběratelům. Za tak-
to získané peníze jsou pořizovány různé potřeb-
né věci pro misijní oblasti (např. 1 známka = 
1 krajíc chleba, 100 známek = 1 injekční stří-
kačka; 200 známek = 1 kg sušeného mléka; 300 
známek = oběd pro 10 dětí ve školce). Na pro-
jektu spolupracujeme s farností Tábor-Kloko-
ty. Známky neodlepujte, pouze je vystřihněte 
s okrajem cca 1 cm.
Sbíráme také dioptrické brýle. Pokud je již 

sami nepoužíváte, leží bezúčelně založené ně-
kde na dně zásuvky či skříně, můžete jejich 
darováním pomoci těm, kteří si nemohu brýle 
sami koupit. 

Pokud se chcete zapojit do našeho projektu 
„Pomáhejme trochu jinak,“ rádi vám podáme 
bližší informace v kanceláři charity v prosto-
rách Latinské školy milevského kláštera.
Známky a brýle k nám můžete přinést každé 
pracovní odpoledne, nejlépe po tel. domluvě. 
V případě naší nepřítomnosti je můžete zane-
chat na děkanství (v klášteře) u pí dvořákové.
Všem, kteří se rozhodli pomoci děkujeme!
„Dotkněme se umírajících, chudých, opuště-
ných a nechtěných s milosrdenstvím, jímž jsme 
byli všichni obdařeni, a neostýchejme se konat 
pro ně věci s pokorou a láskou.“ Matka Tereza

Alena Růžičková, Farní charita Milevsko
mob.: 730 811 950, 734 435 162

Huráááá hasiči
Děti ze sociálně slabých rodin se dočkaly 
dalšího výletu, který uspořádalo Dobrovol-
nické centrum při Diecézní charitě České 
Budějovice. Tentokrát se vyrazilo k hasičům 
a na procházku kolem Vrbenských rybníků. 
Výletu se zúčastnilo celkem 14 dětí a 4 dob-
rovolníci. Jednou z dobrovolnic byla Mar-
tina, která na podobné akci byla poprvé. 
Své dojmy a postřehy shrnula do následující 
zprávy: 
Je mi naprosto jasné, že každý, koho osud při-
vedl k přečtení tohoto článku, je velice zvědavý, 
co se stalo v sobotu 1. února 2014 v Českých 
Budějovicích. Ráda se o to s vámi podělím. 
Takže se připravte, právě začínáme…
Bylo krásné, slunečné, i když trochu mrazivé 

ráno a my se sešli v centru města před Klubov-
nou u Palečka. Byly tu známé tváře jako ve-
doucí Zdeňka a daniel, partička úžasných dětí 
a já, zatím neznámá Martina. Začalo se tím, že 
my 3 dospěláci jsme si z davu nadšených dětí 
vytvořili 3 týmy, následovalo rozdělení úkolů, 
kterými jsme si vyplnili cestu. Jejím cílem byla 
exkurze u Hasičského sboru Jihočeského kraje.
A nyní pár postřehů z cesty k hasičům z mého 
dívčího týmu:
- měřily jsme obvod kašny a moc si tu akci uži-
ly. Jen nám jaksi nezbyl čas na vyhodnocení 
celkového obvodu...
- asi po 200 metrech od Klubovny dostala Kája 
poprvé chuť na sváču...

Pokračování na 10. straně.
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- je tu další úkol, máme změřit obvod čtyř bříz, 
jenže my jsme je tak trochu přehlédly...
- po dalších 200 metrech se opět hlásí Kája, že 
by si dala tu sváču... 
- sečteno a podtrženo, dost jsme se nasmály...
Ale nyní už rychle k hasičům (to už se k nám 
připojila další známá tvář – vedoucí Marika).

U hasičů
Nebývá zcela běžné, že se dostanete do míst, 
odkud se vyjíždí zachraňovat lidské životy, ma-
jetky lidí atd., a můžete nakouknout pod poklič-
ku jednoho z velmi zajímavých povolání. Nám 
se to podařilo. Vyslechli jsme si zajímavé po-
vídání přímo jednoho člena hasičského týmu. 
Podrobně nám například popsal, jak funguje 
život hasičů na stanici. Ve chvíli, kdy se zmí-
nil o nočních hodinách ve službě, přihlásila se 
Zdeňka s krásným dotazem, který lehce zasko-
čil pana hasiče (cituji): „A spíte v pyžámku?“
Mohli jsme si vyzkoušet hasičskou výbavu, 
odvážným modelem této části byl jednoznačně 
Gejza, následovala práce s hydraulickými nůž-
kami a ve finále i prohlídka a jízda hasičským 
vozem. Zde bych ráda zmínila Andrejku a Na-
tálku, které hrdě zasedly na důležité místo pro 
velitele zásahu.

Po návštěvě u hasičů k Vrbenským ryb-
níkům
Po exkurzi byl na programu závod přes most 
u obchodního domu uni Hobby. Na start se 
postavily všechny mladé vysportované talenty. 
A tipněte si, kdo tento rychlý, náročný sprint 
vyhrál:
a) fotbalista SK dynamo, který se připletl 
do cesty;
b) pes, který se sem náhodou zatoulal;
c) šprýmařka Sandra.
Ano, výborně - c) je správně (stálo ji to hodně 
sil, měla jazyk až na vestě...) Závěr výletu patřil 
procházce u Vrbenských rybníků. 

Martina Ciglbauerová, dobrovolnice 

Pokračování z 9. strany. Jak začala postní doba s dCR?

Z vlastní zkušenosti vím, že hudba dokáže 
vyjádřit to, na co slova prostě nestačí, a zasáh-
nout opravdu silně a hluboce srdce člověka. 
Není tedy jednoduché popsat slovy nádherný 
dojem z duchovní obnovy se Stabat Mater 
Antonína dvořáka. Přihlásila jsem se na ni 
proto, že mám k vážné hudbě velmi blízký 
vztah a ráda poznávám její duchovní rozměr. 
Závěrečný poslech celého díla, kterým obnova 
vyvrcholila, byl pro mne jedním z nejhlubších 
a nejkrásnějších zážitků s hudbou, a to už jsem 
nějaký ten koncert měla možnost navštívit. 
Když ale jdeme na koncert, nemůžeme podle 
mne tak silný dojem očekávat, pokud mu ne-
předchází důkladnější seznámení se skladbou, 
potřebné naladění a duševní rozpoložení. Bě-
hem této duchovní obnovy jsme měli možnost 
v soustředěné atmosféře postupně poznat kaž-
dou z deseti částí Stabat Mater Antonína dvo-
řáka, poslechnout a porozjímat ji. Proto také 
mohlo dílo při celkovém závěrečném poslechu 
tak silně zapůsobit. Z obnovy si tedy odnáším 
cenné podněty k rozjímání i k přemýšlení nad 
vlastním životem, nezapomenutelný intenzivní 
prožitek hudby inspirované Kristovým utrpe-
ním a bolestí Matky Boží a snad i nový pohled 
na bolest v životě křesťana. M. K.

Hudba Antonína dvořáka je mou srdeční zále-
žitostí. Jelikož se duchovní hudbě profesionál-
ně věnuji, není divu, že mě zaujalo duchovní 
zamyšlení pořádané první postní pátek a sobo-
tu ve Volfířově u dačic. Na obnovu jsem jela 
s velkým očekáváním. Hned ze začátku mě 

Po třech letech se opět podařilo zorganizovat postní duchovní obnovu propojenou s vážnou hud-
bou. Tentokrát byl program inspirovaný dílem Antonína Dvořáka Stabat Mater a vedl ji jako 
poprvé P. Michal Pulec. Přinášíme čerstvé ohlasy účastníků, jejich inkoust sotva v době uzá-
věrky stačil oschnout. Možná jste si všimli naší informace o této akci v minulých číslech Setkání 
a možná jste si mnozí řekli, to snad ani není pro mne, takový znalec hudby nejsem. Na útulné faře 
ve Volfířově se setkali různí lidé s rozdílným vztahem k hudbě, zato s touhou po obnově svého 
duchovního života. A jak se dařilo a jaké měli dojmy i užitek z takového typu duchovní obnovy, se 
dozvíte z následujících řádek.

mile potěšila příjemná domácká atmosféra, 
která na místní zmodernizované faře vládla. 
Během víkendu se, myslím, mezi námi vy-
tvořilo pěkné společenství, které jsme pro-
hlubovali především během jídla a pohodové 
odpolední kávy. V tomto ohledu bych chtěla 
také vyzdvihnout pozornou starostlivost man-
želů Poláčkových, kteří se výborně starali jak 
o hmotnou stránku obnovy, tak o plynulý chod 
programu a jistě napomohli i zmíněné příjem-
né atmosféře. Vše bylo umocněno krásným po-
časím, díky kterému jsme mohli strávit sluneč-
né odpoledne procházkou po blízkém okolí.
Na samotném tématu obnovy mě nejvíce za-
jímalo, jak bude propojena hudba s duchovní 
tematikou. Jednotlivé části Stabat Mater do-
provázelo rozjímání nad Mariiným životem 
a klíčovými částmi pašijí. Každý tak mohl 
spojit konkrétní úryvky s Ježíšovým, potažmo 
svým životem. V tomto ohledu jsem opravdu 
pocítila, jak hudba dokáže projít až k samotné 
hloubce duše, ukazuje nám cestu k naší podsta-
tě a napomáhá k její proměně. M. T.

Po delší době jsme měli možnost prožít společ-
ný čas pořádaný manželi Poláčkovými. Máme 
bohaté zážitky z různých společně prožitých 
akcí. Ale několik let se nám, s ohledem na naše 
malé děti, nepodařilo realizovat společné se-
tkání.
Když nám přišlo pozvání na duchovní obnovu 
s paterem Pulcem do Volfířova, ani na okamžik 

Pokračování na 11. straně.
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Nad encyklikou Lumen fidei
Tradičně hojně navštívená byla podvečerní 
přednáška Mons. Aleše Opatrného, věnova-
ná nové encyklice papeže františka Lumen 
fidei. Konala se 24. února v příjemném pro-
středí přednáškového sálu bývalého piaristic-
kého kláštera v Českých Budějovicích a or-
ganizovalo ji Diecézní centrum pro rodinu. 
encyklika byla napsána k Roku víry a jak 
poznamenal Mons. Opatrný, byla napsána 
„čtyřručně“. V tomto smyslu tedy představu-
je v dějinách papežských dokumentů ojedi-
nělý výtvor. Papež Benedikt XVi. ji totiž ještě 
za svého pontifikátu z velké části připravil, ale 
nestačil už ji do svého odstoupení dokončit 
a vyhlásit. Poskytl ji ale papeži františkovi, 
který koncept svého předchůdce přijal a text, 

jak sám uvedl, zčásti doplnil či upravil podle 
svého. Vezmeme-li v úvahu rozdílnost obou 
papežů, musíme uznat, že se jedná o obdi-
vuhodný projev jejich vzájemné úcty a osobní 
pokory. 
encyklika byla slavnostně vyhlášena 5. červ-
na 2013 a velice brzy byl k dispozici i její čes-
ký překlad. Má sloužit jako podnět k orientaci 
a zejména k meditaci věřících. V předchozích 
encyklikách (Deus charitas est, Spe salvi, 
Caritas in veritate), se Benedikt XVi. věnoval 
tématům lásky a naděje, a tak víra, jíž je vě-
nována nová encyklika, logicky doplňuje tuto 
tematickou řadu, věnovanou Božským ctnos-
tem.
V úvodu je uváděn do současnosti pojem 

jsem nepochyboval o tom, že se zúčastníme. 
P. Pulec působil ve farnosti Jindřichův Hradec, 
velice rádi se s ním kdykoli setkáme. Ve Volfí-
řově jsme prožili s dětmi velice příjemný týden 
o prázdninách a moc rádi se tam vracíme.
V pozvánce na duchovní obnovu bylo mimo 
jiné uvedeno, že bude spojena s dílem Antoní-
na dvořáka Stabat Mater. Jak jsem již uvedl, 
ani na chvíli jsem nepochyboval, že se zúčast-
níme, i když s vážnou hudbou nemám žád-
né zkušenosti a v podstatě ji neposlouchám. 
Ve spojení s duchovní obnovou mi to ale přišlo 
jako výborný nápad.
už z názvu díla je patrné, že pozornost bude 
soustředěna na Matku Boží. Musím se přiznat, 
že je mi trochu vzdálena. Přisuzuji to tomu, že 
jsem „chlap“ a tedy ženské pojetí víry je mi 
cizí. Mám rád i víru racionálně podloženou 
a věci pod kontrolou. Musím přiznat, že právě 
na tyto věci jsem získal úplně jiný pohled.
Velmi mne zaujal společný život Marie s Je-
žíšem. Hned na počátku jí Bůh úplně změnil 

Pokračování z 10. strany. plány v životě a nebyla nouze o bolestné zážit-
ky. Bylo pro mne překvapením, jak působivě 
lze tyto prožitky zakomponovat do hudby. Pro 
mne jako hudebního laika byl překvapivý roz-
sah díla pomocí různých hudebních nástrojů. 
Ty doplňoval v jedné části sbor zpěváků, v dal-
ší zase sólisté, jak basoví, tak sopránoví nebo 
altoví. Prožitek z hudby umocnila kvalitní sou-
prava Cd přehrávače a reproduktorů. 
život Marie byl z velké části naplněn odevzdá-
ním se do Božích rukou a plněním jeho vůle. 
Často se jí stávalo, že události byly v rozpo-
ru s jejími přáními a představami. Pro mne je 
toto těžko „stravitelné“, rád mám věci pevně 
v rukou, i když si uvědomuji, že musíme dávat 
dětem více volnosti s jejich věkem. 
Silně na mne zapůsobila skutečnost, když 
Maria sledovala Ježíše, jak se blíží k utrpení 
a smrti, a pravděpodobně by jej ráda zachrá-
nila, ale nemohla. Alespoň takto usuzuji z ma-
teřského citu. Zde velmi silně vystupuje část 
evangelia Lk 8,19: „Tvoje matka a bratři stojí 
venku a chtějí se s tebou setkat“. Tato zkuše-
nost byla pro Marii zřejmě velmi nepříjemná 

a nezbývalo jí asi nic jiného, než z dálky svého 
syna doprovázet na bolestné cestě zakončené 
Kalvárií. 
Z díla velmi silně vystupuje složitá Mariina 
cesta, kterou si velmi často idealizujeme pod 
dojmem konečného Ježíšova vítězství. 
Myslím si, že temných a bolestných chvil si 
Matka Boží „užila“ velmi mnoho. Pohled na ni 
jako na milující matku, kdy může jen pozoro-
vat, jak její syn směřuje do záhuby, velmi přes-
ně vystihuje její život.
Pocity Marie pod křížem patří k nejsilnějším 
částem díla. Překvapilo mne, jak tyto zážitky 
ve spojení s hudbou dokážou v nitru člověka 
vyvolat silné emoce. 
Chci velmi poděkovat P. Pulcovi a manželům 
Poláčkovým za výbornou organizaci duchovní 
obnovy. Jak po materiální stránce, tak po du-
chovní. Máme čtyři děti, z toho dvě mladší šes-
ti let a péče o ně je nepřetržitá. O to silněji jsme 
si prožili den, kdy jsme se nemuseli o nic starat 
a naopak se někdo jiný staral o nás. J. Z.

„světlo víry“: víra není žádným tmářstvím, 
ale je člověku užitečná v každé době. V tex-
tu je pak víra nahlížena z různých pohledů 
a ukazována ve vztazích k různým aspektům 
života. 
Lumen fidei představuje, jak řekl P. Opatrný, 
text k meditaci a k postupnému vnímání, kte-
ré by mělo věřícího přivést ke skutečnému žití 
víry. Je to tedy ideální průvodce letošní postní 
dobou. BAJ

Na přednášce byla k tomuto tématu k dostá-
ní i nová knížka A. Opatrného Ve světle víry. 
Vřele ji doporučujeme k rozjímání do postní 
doby, není to opravdu nic navíc, snad jen 

Pokračování na 12. straně. 
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Dcr

opravdu „na minutu“, jak je uváděno na pře-
balu. Zato jdou podněty každé z jejích kratič-
kých kapitol opravdu k podstatě víry a laska-
vě člověka doprovodí a upevní ve víře.
Aktuálně jednotlivé kapitoly najdete i na http://
www.pastorace.cz/Clanky/Svetlo-viry-sviti-
na-cestu.html  -dcr-

Pokračování z 11. strany.

DieCéZNí CeNTRUM 
PRO RODiNU 
PŘiPRAVUJe 

„aby láska v naší rodině rostla“ 
duchovní obnova pro rodiny v so-
botu 29. 3. 2014 v Prachaticích
V programu duchovní obnovy bude 
přednáška podle etiky PhDr. Jiřiny Pre-
kopové „škola lásky v rodině“. Podrob-
nější informace najdete na http://www.
dcr.bcb.cz/udalosti/2014/03

Víkend pro celou rodinu 13.-15. 6. 
2014 v klášteře na nových hradech
Pozvání přijala PhLic. Kateřina Lachma-
nová, ThD. z Prahy. Tentokrát počítáme 
s programem hosta již v pátek večer. 
Navazující dopolední přednáška v so-
botu je určena zvlášť pro rodiče (během 
ní je zajištěno hlídání dětí), odpoledne 
se můžete těšit na program pro celou 
rodinu.
Neváhejte s přihláškou přímo z webo-
vých stránek 
Více je na http://www.dcr.bcb.cz

Duchovně relaxační pobyt pro ro-
diny s Mons. alešem opatrným 
v termínu 10.-16. 8. 2014 v Dobré 
Vodě u hartmanic
Bude pamatováno duchovní i odpočin-
kový program jak pro rodiče, tak pro děti. 
Na programu budou přednášky, rozho-
vory ve skupině i v manželské dvojici, 
sdílení zkušeností i odpolední společný 
čas pro celou rodinu. 
hlídání dětí v době samostatného pro-
gramu rodičů zajištěno. 
Dobrá Voda u hartmanic leží v krásné 
přírodě, nabízí se velké množství výle-
tů. Objekt k ubytování leží vedle kostela 
sv. Vintíře, kde je umístěn pozoruhodný 
skleněný oltář výtvarnice ze Zbraslavi 
u Prahy, Vladimíry Tesařové, v soused-
ství je židovské muzeum Dr. šimona 
Adlera.
Více informací na www.dcr.bcb.cz

Pozor! národní pouť rodin ve žďá-
ru nad sázavou se chystá na 30. 
8. 2014.
Rodiny, rezervujte si tento termín. Více 
informací na http://www.dcr.bcb.cz

Páteční křížové cesty (16.30 hod.)
21. 3. – povedou Modlitby matek
28. 3. – povede CHO
4. 4. – povedou děti
11. 4. – povede Neokatechumenát
18. 4. (Velký pátek), P. Pavel Zahradníček, 
OMi – * 15.30 hod. Velká klokotská kří-
žová cesta v přírodě, 15.45 hod. Křížová 
cesta v kostele pro seniory (v případě ne-
příznivého počasí pro všechny)

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ 
• 23. 3. (neděle) v 16 hod. – řeckokatolic-
ká mše sv.
• 25. 3. (úterý) v 17.45 hod. - Setkání seni-
orů (Emauzy)
• 30. 3. v 16 hod. – Setkání CHO (Emauzy)
• 4. 4. (pátek) – Celodenní adorace v Emau-
zích: 11-16.30 hod.; v kostele: 17.30-18.45 
hod. - adorace s modlitbami a zpěvem, 
18.45 - 20.30 hod. - tichá adorace. 
Adorace a svátost smíření v kostele každý pá-
tek 17.30 – 20.30 h.
• 9. 4. (středa) v 17.45 hod. – Posezení 
u čaje nad Biblí (Emauzy)

Pozvání na Klokoty

 9.00 Úvod
 9.10  Chvály
 9.30  Přednáška
 10.15  Přestávka
 10.45  Přednáška
 11.45 Mše svatá
 13.00  Oběd 
   (možnost oběda, 
   cena cca 100 Kč)

 Během polední pauzy zpovídání,
 přímluvná modlitba

 15.00 Chvály
 Cca 16.00 Závěr

SPOLEČENSTVí KATOLiCKé 
CHARiSMATiCKé OBNOVy

vás zve na

OBLASTNí SETKáNí 
s tématem:

„JEHO RANAMI 
JSME UZDRAVENI“

Kde hledat Boží uzdravení?

sobota 5. 4. 2014
České Budějovice, 

kostel Sv. Rodiny (ul. Karla iV. 22)

HOST: Mons. Tomáš Holub, 
generální sekretář ČBK 

Vstupné dobrovolné
Více informací na: 

cbudejovice@cho.cz

V neděli 30. března 2014 v 16 hod. 
v kostele Sv. Rodiny v Českých Budějovicích 

se bude konat 

Benefiční koncert souBoru Dyškanti 

cantilenae De Passione Domini
Duchovní hudba 15. a 16. století spjatá s předpostím a postem

Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kostela sv. Rodiny 
u Biskupského gymnázia

V dřívějším církevním kalendáři postu předcházelo tzv. předpostí, tři neděle přípravy 
na půst. Začínalo nedělí česky označovanou „devítník“ (devět nedělí před Velikonocemi),
končilo masopustní nedělí. Tematika liturgických zpěvů je kající. Ve sbírkách vícehlasých

písní a motet se ani v katolickém ani protestantském prostředí 16. stol. nerozlišuje, 
co je určeno pro předpostí a co pro postní období. Teprve v textech pro Květnou neděli

a Svatý týden ustoupí obecně kající tematika pašijovým námětům.

Liturgické texty čerpají hlavně ze žalmů a evangelií. Kromě ukázek z nejstarších českých 
překladů pašijí (15. a 16. stol.), anonymních skladeb a kompozic českobudějovického

skladatele Kryštofa Hecyra (ca 1520–1593) zazní díla slavných autorů 16. století, 
některá dokonce v novodobých premiérách.

Bratři kapucíni ze Sušice 
zvou na 

POSTNí duCHOVNí OBNOVu
na téma

JAK SE PřiPRAViT 
NA VELiKONOCE

která se uskuteční

4.-6. dubna 2014
v klášteře kapucínů v Sušici



3/2014	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 STRANA	13
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Příprava
a obnovování

Doba postní je všeobecně vnímána jako 
příprava na oslavu velikonočních událostí, 
je vrcholem příprav katechumenů k přijetí 
křtu a pro nás pokřtěné výzvou k obnovení 
vztahu, který naším křtem započal.
Papež františek vyzývá ve svém poselství 
k Světovému dni mládeže, který prožijeme 
s mladými v rámci Diecézního setkání mlá-
deže ve dnech 11.-12. dubna 2014 v Čes-
kých Budějovicích, že je třeba víru a evan-
gelium uvádět především do praxe našich 
životů. Jak naše životy odpovídají tomu, co 
nám předkládá Ježíšův život, může být vodít-
kem k obnově nejen pro mladé lidi.
Z únorových aktivit pro mládež chci připome-
nout druhý víkend CHRIST-life v Nové Ce-
rekvi, jehož organizace z velké části ležela 
na absolventech animátorského kurzu.
Restart-junior nabídl program s tématem, 
jak udržet krok v následování Krista pro ty, 
kdo se v létě zúčastnili eNTeR-junioru.
Setkání animátorů mládeže, na které byli 
zváni všichni, kdo se mladým lidem věnují 
nebo věnovat chtějí, byl nesen otázkou, jak 
i u nevěřících lidí je možno vidět hledání du-
chovních hodnot a co s tím můžeme dělat. 
hostem, který nás do problematiky uvedl, byl 
doc. Michal Kaplánek.
Rád bych se zmínil o povzbudivém setkání 
kooperátorů biskupa v pastoraci mládeže 
(kaplanů pro mládež), jehož první část se 
odehrála na DCŽM Ktiš. Zde jsme se věno-
vali jednak problematice genderových studií 
a jejich vlivu na rodinu, společnost a pohledu 
na lidská práva. Lektorem nám byl Dr. Ro-
man Joch. Na programu byla i debata nad 
výhledy v činnosti s mládeží v jednotlivých 
vikariátech. Druhou částí bylo setkání s bis-
kupy na českobudějovickém biskupství, kde 
kromě povzbuzení zazněly informace a po-
zvánky z jednotlivých částí diecéze.
Do postní doby jsme vstoupili duchovní ob-
novou, kterou na DCŽM Ktiš vedl písecký 
vikář Jan Doležal.
Chci poprosit, abyste mladým lidem připo-
mněli setkání mládeže, které jsem zmínil 
již výše. Je to velká možnost k povzbuzení 
ve víře. 
Již po několikáté připravujeme na páteční 
večer před vlastním setkáním (tedy 11. 4. 
2014) program určený i široké veřejnosti. 
Letos pod názvem „Pro Tebe a pro Boha“ 
od 18:30 prožijeme večer modlitby, svědec-
tví a povzbuzení. Katechezi povede vojenský 
kaplan Jan Böhm. Všichni jste srdečně zváni!
Nejen z výčtu událostí je vidět, že prostor 
k přípravě i k obnovení našeho vztahu s Bo-
hem jistě je k nalezení. Povzbuzujme v tom 
i naši mládež a hledejme, jak se v praxi může 
víra projevovat u každého z nás!

Roman Dvořák, ředitel DCM a DCŽM

Christ-life

Ve dnech 14.-16. 2. 2014 se v Nové Cerekvi uskutečnilo druhé setkání kurzu Christ-Life. Začali 
jsme společnou večeří a následovala hra, ve které bylo účelem zasmát a seznámit se s ostatními. 
Poté přišla na řadu orientace v Písmu svatém a modlitba. 
Po sobotní snídani došlo na modlitbu, po níž byla na řadě přednáška a neobyčejná pohádka  
O Červené Karkulce. Po poledním klidu jsme se odebrali na farní zahradu a zahráli si netradiční 
fotbal s názvem „pakobal“. V půl šesté jsme již byli připraveni jít do kostela na mši svatou. Poté 
jsme se vrátili na faru, kde jsme pantomimicky předváděli své nacvičené scénky z Bible. 
Nedělní ráno jsme se začali připravovat na odjezd, který následoval po ranní mši a společném 
obědě. Toto setkání se nám velmi líbilo a už se těšíme na další Christ-Life v Nové Cerekvi. -dcm-

Restart Junior

Milí přátelé, 
hned na začátku bych vám ráda položila otázku. 
Co znamená slovo ENTER, jistě všichni víte - 
pro někoho to může být jen tlačítko na kláves-
nici, druhým se snad připomene možnost ote-
vřít sebe a svá srdce, jiní si možná vzpomenou 

na letní tábor ktišského dCžM. Co však pro 
jeho účastníky znamená slovo Restart? (u nás 
mladších účastníků Restart junior?) Odpověď 
není složitá, brzy na to sami přijdete.
Nejdřív však musím říct pár slov o tom, jak 

Pokračování na 14. straně.
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jsme tuto akci prožili. Byl jeden krásný páteč-
ní večer a my, účastníci loňského ENTERju-
nioru, jsme se začali sjíždět na Ktiš s vidinou 
krásně prožitého víkendu. Pochopili jsme, že už 
nás nejspíš víc nepřijede, a že si tady musíme 
vystačit ve skromném počtu cca 10 účastníků. 
Nakonec se však ukázalo, že malé společenství 
vůbec nebylo na škodu, ba možná naopak. To 
ale trochu předbíhám. Po večeři přišly na řadu 
seznamovací hry a krátké reportáže z Entru, kte-
ré jsme secvičili a sehráli my sami. Pak už jen 
modlitba před spaním a hurá do postýlek. 

Pokračování ze 13. strany. Sobotní den jsme se zaměřili na téma ,,kroky 
ve víře“. Na vlastní kůži jsme si při krátké ak-
tivitce vyzkoušeli, jaké je nechat se poslepu 
vést. Musím přiznat, že v určitých chvílích to 
vyžadovalo notnou dávku důvěry. Následovala 
promluva P. Romana dvořáka a po ní chvíle 
prostoru ke sdílení ve dvou malých skupinkách. 
Každý byl plný postřehů a názorů, někteří se 
pak o ně podělili i s ostatními. 
Po odpolední pokorné práci, tedy nošení dřeva, 
jsme se v kreativním bloku mohli pořádně vyřá-
dit na všem možném a nebyl snad nikdo, koho 
by to nebavilo. Nechyběla ani mše a modlitba, 

která se podle mého názoru některých opravdu 
dotkla. 
V neděli se sice nikomu na osmou kvůli další 
mši moc vstávat nechtělo, nakonec se ale všich-
ni přemohli. Víkend se pomalu chýlil ke konci 
a bylo potřeba si ho nějak shrnout. Nikdo ne-
šetřil chválou a kdo mohl, sliboval svou účast 
na dalším Entru.
Co tedy pro nás značilo slovo Restart? Ano, 
znamená to možnost sdílení, rozhovorů s přáteli 
a v neposlední řadě nabití nových duchovních 
i tělesných sil. Společenství, které jsme tvořili, 
se stalo malým zázrakem. Anna Beránková

Loňské světové dny mládeže měly jako téma: 
Jděte a získejte za učedníky všechny národy 
(Mt 28,19).
i když jsem v Riu nebyla, rojila se mi od té 
doby v hlavě spoustu otázek. Mám i já evan-
gelizovat? Proč? Jak? Koho? Vždyť sama mám 
v srdci tolik pochybností a dělám tolik chyb! 
Lidé kolem jsou mi často příkladem moudrosti 
a morální vyzrálosti, i když nechodí do koste-
la. V čem tedy spočívá evangelizace? A proč 
nám, mně, Ježíš výslovně řekl, ať to děláme? 
Proto pro mě bylo pozvání na setkání animá-
torů a mládeže na Ktiš milým překvapením 
a výzvou. Tématem tohoto víkendu byla právě 
evangelizace – Potřebuje dnešní člověk evan-
gelium? 
Setkáním nás provázel otec Michal Kaplánek. 
Během přednášek toho řekl hodně, ale z toho, 
co mě nejvíce zaujalo, musím zmínit dvě věci. 
Zaprvé, že evangelizovat neznamená obracet 
lidi, ale ukazovat jim na Boha. A zadruhé, že 
vlastních slabostí se člověk nemusí bát, proto-
že je to Bůh, kdo působí v srdci našem i v srdci 
těch, se kterými se setkáváme. 
Možná, že jsem na konci víkendu nenašla 
odpovědi na všechny svoje otázky, ale určitě 
jsem našla povzbuzení ve víře a posílila odva-
hu mluvit o ní. Poznala jsem nové lidi a prožila 
krásné dny ve společenství mladých křesťanů. 
díky za to!  Hana Kopáčová

ZVEME
Ministrantský turnaj: 21.-22. 3. 2014 v Českých Budějovicích

Diecézní setkání mládeže: 11.-12. 4. 2014 v Českých Budějovicích
Velikonoce na Ktiši: 17.-21. 4. 2014 dCžM Ktiš

Informace o chystaných akcích najdete na dcm.bcb.cz 

Setkání animátorů mládeže na Ktiši

Ahoj přátelé!
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co 
rok duchovní obnovu pro mladé muže (od 15 
do 30 let), která nese název TAMMÍM. Toto 
hebrejské slovo lze do češtiny přeložit jako 
bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Sna-
ha být TAMMíM pro hospodina by měla být 
úkolem pro každého křesťana. A k tomu se 
snažíme přispět i my tímto setkáním.
Zveme mladé muže na společný duchovní 
víkend s bohoslovci i představenými seminá-
ře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží 
objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritu-
alitu – svůj vztah k hospodinu. 

TAMMíM je příležitostí prožít víkend v mod-
litbě, naslouchání, společných rozhovorech 

Postní taMMíM 2014
o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bo-
hoslovci i představenými semináře. Jeho 
součástí jsou i různé workshopy, sport, spo-
lečenské hry, zajímaví hosté…
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní 
cesty a prohloubení osobního vztahu s Bo-
hem, nabízíme i možnost duchovního roz-
hovoru, případně svátosti smíření. Je to také 
velká příležitost poznat nové věřící kamará-
dy a přátele.

S radostí Tě zveme na letošní postní 
TAMMÍM, který se uskuteční ve dnech
28. až 30. března 2014.

Za Tammím Tým Petr Zadina, seminarista.

BLiŽší iNfORMACe:
Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 
Praha 6; metro A – stanice Dejvická
termín: příjezd v pátek 28. 3. 2014 (15.30-
17.20 hod.), odjezd v neděli 30. 3. 2014 
(po 13. hod.)
téma: Pokání a odpuštění
cena: příspěvek dle Tvých finančních mož-
ností
Informace a přihlášky na: www.tammim.
spolco.cz; tammim@signaly.cz
(Uzávěrka přihlášek 25. 3. 2014 v 23.59 hod.)
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PoštoVní schránka

OBeC DOUDLeBy 
pořádá

Jarní pouť v Doudlebech,
která se koná na „Černou“ neděli

6. dubna 2014

11. 00 – slavnostní mše sv. 
k uctění památky padlých 

v 1. světové válce.
Celebruje P. Václav Habart.

Výstava
„Válka našich dědů 

a obec Doudleby (1914-1918)“
expozice dokumentů a fotografií 

zapůjčených doudlebskými občany
u příležitosti 100. výročí začátku 

1. světové války.
(Budova obecního úřadu Doudleby, 

10.00 - 17.00 hod.)

Odpolední program 
v Kulturním domě:

14. 30 – loutková pohádka pro děti 
v podání Divadla máma a táta 

z Českých Budějovic.

15. 00 – Promítání videodokumentu
„Vzpomínky na domov“.

Pamětníci z Doudleb a okolí vzpomínají 
na své dětství a mládí.

Masopuste, masopuste
Přesně tak, jak jsme si při loňské „Popeleční 
koledě“ (Setkání 3/13) popřáli, jsme se ve zdra-
ví zase v hojném počtu setkali na prostranství 
mezi budovou děkanství a katedrálou sv. Mi-
kuláše. Z náměstí sem za doprovodu kapely 
napochodovali mládenci doudlebské růžičkové 
koledy, aby před duchovními správci farnosti 
i diecéze uplatnili své kolednické právo, které 
jim bylo od vrchnosti krajské obce uděleno. 
A také, byť se stále nacházíme v období vleklé 
krize, nějakou tu koledu obdrželi. 
Stalo se již letitou tradicí, že vedle odtančených 
koleček pro pana děkana i generálního vikáře 
se předání zasloužené koledy neobešlo bez tro-
chy taškářského humoru. Z obavy metanolové 
aféry si tak koledníci v krabici od fernetu vy-
sloužili pěknou dávku říčních oblázků. Když 
se vše uvedlo na pravou míru, koledníci ještě 
přidali další oblíbenou písničku (Ten doudleb-
ský kostelíček) a pozvali na jarní doudlebskou 
pouť, která se koná vždy o páté postní neděli 
(tzv. Černá, letos 6. dubna). 
Administrátor diecéze mons. Adolf Pintíř pak 
krátce vzpomenul, že právě před sto roky zde 
zcela určitě koledu slavili i jejich předkové. 

Bohužel, vývoj dalších událostí byl tak tra-
gický, že mnozí z nich se již z válečného pole 
ke svým rodinám nevrátili...

Masopuste, masopuste, basa dohrála, tradiční 
venkovské dozvuky šibřinek končí a máme 
tady další štaci. Popeleční středu, která byla již 
od 7. století začátkem 40denního období půstu. 
Od 11. století je pak doložena připomínka ka-
jícnosti s udělováním křížku na čelo z posvě-
ceného popela. 
i českobudějovická katedrála se hned při ranní 
bohoslužbě zaplnila věřícími. Biskup mons. 
Jiří Paďour v jejím úvodu zmínil, že nejsme jen 
popel, ale děti Boží a podle toho máme také 
žít. Skrze vlídnost a konání dobra. 
Liturgie této středy pak uvádí slova Písma 
z knihy Jóel (Obraťte se. Roztrhněte svá srdce, 

navraťte se k Hospodinu…); 2. listu Pavla Ko-
rintským (Bratři, smiřte se s Bohem. Nyní je 
čas příhodný, nyní je den spásy…); evangelia 
sv. Matouše (dejte si pozor, jak se máte mod-
lit, jak se máte postit…).
Ve své promluvě pak otec biskup uvedl, že 
postní doba je přípravou na Velikonoce, které 
jsou největšími křesťanskými svátky. Pohle-
dem na kříž tady v katedrále i na kříže v celé 
naší krajině si připomínáme Vánoce jako na-
rození Ježíšovo, křest Páně, od Popeleční stře-
dy pak dobu pěti postních nedělí (40 dní, kdy 
se Ježíš postil na poušti), neděli Květnou až 
k Velkému pátku a slavení Velikonoc. Potom 
dalších 40 dní k svátku Nanebevstoupení a dal-
ších 10 dní ke Svatodušním svátkům. Každý 

Pokračování na 16. straně.
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POSTNí duCHOVNí OBNOVA 
NA KLOKOTECH

sobota 5. dubna 2014

Víra je výhra
Vydejme se na hlubinu
s papežem františkem

vede P. Tomáš Vyhnálek, OMI

14. 30 - zahájení (Emauzy)
14.45 - adorace

15.15 - promluva
16-17 - svátost smíření (kostel)

17.00 - mše svatá

Zve Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty 

a obláti Panny Marie Neposkvrněné

ČeSKá KŘeSŤANSKá 
AKADeMie V TáBOŘe

vás zve na přednášku

raDost eVanGelIa 
ProžíVaná na šUMaVě
Povídání o papežově exhortaci 

a životě křesťanů v Sušici a okolí

přednáší
P. Václav hes 

úterý 18. března v 18 hod.
Poutní dům eMAUZy

Staroklokotská 2
TáBOR-KLOKOTy

Pozvání ke studiu teologie 
na Teologické fakultě JU 
v Českých Budějovicích

Teologická fakulta v Českých Budějovicích 
nabízí všechny stupně studia teologie: baka-
lářské, magisterské i doktorské.
Studium je možné v prezenční (denní) i kom-
binované (dálkové) formě. Je určeno lidem 
všech věkových skupin, tj. nejen čerstvým 
absolventům středních škol, ale i lidem zra-
lejším, kteří si potřebují doplnit svoji profesní 
kvalifikaci nebo si studiem teologických obo-
rů chtějí prohloubit duchovní život. 
Teologie na jihu Čech vyrůstá v intenzivní ko-
munikaci s dalšími vědními obory. Hlavními 
pilíři výuky jsou biblické vědy, systematická 
a praktická teologie, filosofie, etika a další 
disciplíny podle zaměření, které je možné si 
v rámci studia zvolit.
Teologie vystudovaná na jihu Čech je teologií 
pro život. Její absolventi nacházejí široké pro-
fesní uplatnění v církvi, institucích společen-
ského života a státní správě. 
Na Teologické fakultě je možné studovat pes-
trou škálu dalších oborů, kterých je teologie 
významnou součástí: teologii služby, nábo-
ženskou výchovu a etiku, filosofii a religionis-
tiku, sociální a charitativní práci, volnočaso-
vou pedagogiku.
Pro další informace navštivte webové stránky 
naší fakulty www.tf.jcu.cz, sekce „Pro ucha-
zeče“ nebo se informujte na tel. čísle +420 
389 033 504 (studijní oddělení) nebo e-mai-
lem: studijni@tf.jcu.cz.
Přihlášky se podávají do 31. března tohoto 
roku.  doc. Dr. Rudolf Svoboda, proděkan

pátek je však pro nás postním dnem. Celý ži-
vot máme žít kajícně, mírnit se, přiměřeně se 
radovat - to nám připomíná i papež františek. 
Opravdu zde žijeme v slzavém údolí a setkává-
me se s tak tragickými konci, jako jsou války… 
Již sv. františek nás učí, jak si uspořádat život 
podle evangelia. A sv. Augustin nám dává své 
ponaučení: „Bože, ať poznám Tebe, Bože, ať 
poznám sebe“… 
Zcela na závěr uvedl, že zde v katedrále nikdy 
nemluvil o restitucích. Teď ale poznal, jak ten-
to aspekt vyvolal velkou nevraživost, až nená-
vist. Mediálně bylo podstrčeno, co by církev 
měla dělat. Ale to církev dělala po celou dobu 
své existence, i v době útlaku od padesátých 
let, kdy k tomu neměla potřebné prostředky… 
Celé dnešní společnosti chybí pokání, přiznání 
se ke křivdám a poučení se z toho…
„Pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš…“ 

František Růžička, České Budějovice

Pokračování z 15. strany.

JABOK – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická

STudiuM SOCiáLNí PEdAGOGiKy 
A TEOLOGiE
• Získáte kvalifikaci v sociální práci a peda-
gogice.
• Nabízíme denní i kombinovanou formu 
studia.
• Studium je organizováno vysokoškolskou 
formou a je výrazně zaměřeno na praxi (600 
hodin v průběhu studia).
• K dispozici je vlastní kolej.

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2014
Přijímací pohovor: červen 2014

VZdĚLáVACí KuRZy AKREdiTOVA-
Né u MPSV a/nebo MšMT
• 12. 4.-15. 6. Pedagog volného času / asistent 
pedagoga (120 hod.).
• 11. 4. Reminiscence – využití vzpomí-
nek při práci se seniory (7 hod.)
• 25. 4. Možnosti komunikace ve sku-
pině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné 
činnosti (8 hod.)
• 16. 5. dluhová problematika v praxi 
sociálního pracovníka (8 hod.)
• 17. 5. Vedení poradenských rozhovorů 
s dětmi a dospívajícími (8 hod.)
• 23. 5. Vztah klienta a pomáhajícího (7 
hod.)
• 31. 5. doprovázení umírajících a jejich 
rodin a pozůstalých (8 hod.)

KONTAKT
Studijní oddělení: Bc. ilona dohnalová, tel. 
211 222 404, ildoh@jabok.cz, www.jabok.cz
Vzdělávací kurzy: RNdr. Mgr. ivana Čihánko-
vá, tel. 603 330 793, cdv@jabok.cz, www.jabok.
cz/cdv

ČeSKá KŘeSŤANSKá 
AKADeMie SUšiCe

vás zve na další z cyklu přednášek

V co Vlastně VěříMe? 
do nového sálu Muzea šumavy  

(vstup bočním vchodem) 

ve čtvrtek 20. března 2014 
v 19 hod.

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
Ke každé přednášce obdržíte 

písemné podklady.

Doporučené vstupné: 30 Kč 

http://www.sumavanet.cz/ckas
ckasusice@centrum.cz

REKOLEKCE VE šTĚKNi
s P. Josefem Čuprem, SJ

10.-13. 4. 2014 
Srdečně zveme všechny zájemce. 

Cena: 1500,- Kč 
Přihlásit se můžete 

u S. Terezie (728 556 755) 
nebo u S. Brigity (721 482 432)



24. duBNA 2014 – SVATOřEČENí JANA 
PAVLA ii. A JANA XXiii.

Renzo Sala ed. - Sv. Jan Pavel II. 
drobná dárková knížečka s fotkami 
a citáty Jana Pavla ii. brož., 16 s., 35 Kč

Domenico Agasso - Papež Jan XXIII.
Tato životopisná kniha o dobrotivém pa-
peži Janu XXiii. nevtíravým způsobem 
provází  příběhem této velké osobnosti 
křesťanských i světových dějin a sezna-
muje s řadou detailů ze života Sv. otce Jana. Kni-
ha obsahuje také autentické znění slavné „řeči 
za svitu Měsíce“. brož., 90 s., 99 Kč

Annalisa Borgheseová - Ženy a Karol Woj-
tyła
Jaký měl vztah k ženám Jan Pavel ii.? 
Které z těchto vztahů byly pro jeho život 
nejdůležitější? Co si o ženách myslel, 
jak o nich mluvil? Proč napsal encykliku věno-
vanou důstojnosti ženy? Kniha vstupuje do „žen-
ského světa“ K. Wojtyły a odhaluje tvář muže, 
jenž v sobě vždy dokázal rozvíjet intenzivní a ne-
skrývanou pozornost k druhé půlce lidstva, ale 
i k „druhé půlce nebe“. brož., 112 s., 139 Kč

Lizzie Ribbonsová, Paola Bertoliniová 
Grudinová - Bible ke křtu
Obrázková Bible spojuje biblické příbě-
hy, první modlitby, rodinný rodokmen 
i pokroky, které dítě udělá v prvních letech ži-
vota. Knížka je vhodná pro seznámení s Písmem 
a zároveň se může stát cennou osobní památkou 
na křest. váz., 140 s., 199 Kč

Papež František - Modlitba na prstech 
ruky
Taky se často se nemodlíte proto, že si 
myslíte, že je to těžké, nebo si nemůžete vzpome-
nout na všechny, za které se modlit? Tato knížka 
nám jednoduše připomíná, za co se modlit. Podí-
vejme se na svou ruku: každý náš prst může nést 
určitý záměr… brož., 16 s., 29 Kč

Papež František - Dobrota a milosrden-
ství
drobná dárková knížka s fotografiemi 
a citáty papeže františka. brož., 16 s., 29 Kč

Aleš Opatrný - Jak potěšit zpovědníka
Autor se snaží co nejvíce přiblížit veli-
kost Božího působení. Nezpochybňuje, 
jak je svátost smíření potřebná či dokon-
ce povinná. Chce ale hlavně ukázat, jak 
je skvělá. brož., 82 s., 99 Kč

Youcat – svátost smíření
Mnoho lidí si klade otázku, zda v dneš-
ním světě neztrácí svátost smíření svůj 
smysl. Kniha ukazuje význam odpuště-
ní člověku ze strany Boha, v usnadňuje přípravu 
na svátost smíření, seznamuje s jejím průběhem 
a přináší osobní svědectví o jejích důsledcích 
v životě. brož., 92 s., 99 Kč

PersonalIa 

Svatý otec františek přijal k 1. 3. 2014 abdikaci 
českobudějovického sídelního biskupa Mons. 
Jiřího Paďoura, OFMCap.
Správou diecéze po dobu sedisvakance byl po-
věřen administrátor diecéze, kterým se od 1. 
3. 2014 - volbou sboru poradců - stal Mons. 
Adolf Pintíř.

žiVOTNí JuBiLEA
P. Vojtěch Vágai, Pelhřimov, oslaví 14. 3. 2014 
své třicáté narozeniny.
P. Vladimír Vlček, ševětín, oslaví 28. 3. 2014 
své devadesáté narozeniny.

VýROČí KNĚžSKéHO SVĚCENí
P. Dr. theol. Cyril Tomáš Havel, CFSsS, osla-
ví 27. 3. 2014 desáté výročí kněžského svěcení.

ÚMRTí
P. Jan Koblih, zemřel 28. února 2014 v Čes-
kých Budějovicích. Pohřben byl 7. března 2014 
na hřbitově v Blatné.
R. I. P. -acebb-

KARMELiTáNSKé
NAKLAdATELSTVí 

www.ikarmel.cz

ČESKá KřESťANSKá 
AKAdEMiE TřEBOň

vás zve

ve středu 26. března 2014 
na přednášku 

Judr. ivany Janů
Význam a poslání 

mezinárodních trestních 
tribunálů

JUDr. Ivana Janů je soudkyní Ústavního soudu 
ČR. V roce 1996  působila jako lektorka 
se zaměřením na transformaci ve Střední 
a Východní Evropě po pádu totalitárních 

režimů na Ohio University v USA a v r. 2001 
byla zvolena soudkyní ad litem Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii

Přednáška se koná v 19 hod.
v aule Gymnázia Třeboň.

VSTuPNé dOBROVOLNé.

říMSKOKATOLiCKá 
fARNOST říMOV 

***

ZVE NA
ŘÍMOVSKÉ PAŠIJE

Zpěvem a modlitbou budou zbožní věřící 
doprovázet Krista, svého Spasitele, 

Římovskými pašijemi

o Květné neděli 13. dubna 2014 
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 křížovou cestu doporučujeme 
obutí do nepohody.

Kristovo utrpení – Passio Christi 
budeme zbožně rozjímat 

na římovských pašijích také
18. dubna o Velkém pátku 

od 12 hod.

***

SLAVí
v neděli 27. dubna 2014

MARIÁNSKÉ MODLENÍ
V AMBITECH 

ŘÍMOVSKÉ LORETY

a zve na tuto zpívanou

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.

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.

***
Bližší informace 

na tel. 387 987 244, mob. 723 064 946, 
e-mail:farnostrimov@centrum.cz

www.rimov.eu
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Postní doba na klokotech
s P. Güntherem Ecklbauerem, OMI 

22. 3. (sobota) v 17 hod. 
Mše sv., poté posezení v emauzích 

23. 3. (neděle) v 10 hod. 
Mše sv. a poté posezení v emauzích 

CyKLUS POSTNíCh KáZáNí:
24. 3. (pondělí) mše sv. v 17 hod.
26. 3.(středa) mše sv. v 17 hod.
27. 3. (čtvrtek) mše sv. v 17 hod.
28. 3. (pátek) mše sv. v 17 hod.
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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 v městské části Čtyři dvo-
ry. Mši sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci).

* dětský magazín Barvínek ladí v úterý 
od 16.00 (a v repríze v sobotu od 9.30) hlavně 
děti školou povinné, protože redaktoři Luděk 
Strašák a Kateřina Kovaříková chtějí pobavit 
i poučit právě je. 18. 3. si zariskujeme po telefo-
nu. 22. 3. Opakujeme relaci s názvem O koleč-
ka víc. Maruška Slavíková z Brna je od dětství 
upoutána na invalidní vozík, její stav kompliku-
jí i další nemoci. Přesto vás setkání s ní a její 
okouzlující úsměv naplní radostí. Kde ji čerpá? 
Poslechněte si její svědectví. 25. 3. budeme zno-
vu válčit - tentokrát se pokusíme dobýt Jericho. 
V 2. dílu postního cyklu se podíváme do Jeri-
cha, kolem něhož ještě stojí hradby, a na Jozua, 
který se chystá město dobýt. 1. 4. si s P. Jiřím 
Kaňou budeme povídat o bitvách, které jsou 
zaznamenány v Knize soudců. Probereme bitvu 
proti Síserovi na hoře Tábor a slavné vítězství 
Gedeona proti Midjáncům v pohoří Gileád. 8. 
4. nás postní seriál zavede na bitevní pole pro-
ti Pelištejcům. Zjistíme, jak si s nimi poradil 
Samson a jak s nimi naložil david. Zmíníme se 
i o bitvách mezi davidem a Saulem. 15. 4. upo-
zorníme na babylonské zajetí, které bylo jednou 
z největších tragédií starozákonního izraele. Jak 
a proč k němu došlo? Seriál o velkých biblic-
kých bitvách uzavřeme novozákonní představou 
apoštola Jana o závěrečné bitvě – Apokalypse.

* Týdeník Dotýkání světla přibližuje formy 
křesťanské spirituality v pátek od 22.00 a v re-
príze v neděli od 17.30. Od 7. 3. běží na našich 
vlnách postně laděný seriál s názvem Bůh posílí 
své služebníky. Až do 11. 4. budeme s různými 
interprety představovat výrazné osobnosti Sta-
rého i Nového zákona, které prokázaly nevšední 
odvahu pro Boha. 21. 3. si přiblížíme proroka 
Jeremiáše, který předpověděl zničení Jeruza-
léma a vítězství Babylonské říše. Nejprve na-
bádal k obrácení, ale když bylo pozdě, vyzýval 
k přijetí trestu a obrácení. Po pádu Jeruzaléma 
utěšoval a dával naději. Po celou dobu však zů-
stával nenáviděným a pronásledovaným služeb-
níkem Hospodina, což ho velmi bolelo... Titul 
pořadu s datem 28. 3. zní Umučení sedmi synů. 
2. kniha Makabejská vypráví příběh o umuče-
ní sedmi bratrů a jejich matky syrským králem 
Antiochem Epifanem, protože nechtěli přestou-
pit Zákon a jíst zakázané vepřové maso. Matka 
své syny povzbuzovala, aby raději zvolili smrt, 
než zhřešili. dá se v takovém vyprávění vůbec 
nalézt poučení či inspirace pro dnešního věřící-
ho? 4. 4. připomeneme příběh třech mládenců 
v peci. Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou 
sochu, které se všichni museli klanět, aby nepři-
šli o život v ohnivé peci. Všichni, až na šadraka, 

Méšaka a Abed-Nega. Za nimi totiž stál Hos-
podin, který zachraňuje tak, jak to žádný jiný 
bůh nedokáže… Cyklus uzavřeme 11. 4., kdy 
připomene příběh sv. apoštola Pavla. 

* Relaci Mezi slovy naladíte v premiéře v so-
botu od 22.10 a v repríze následující čtvrtek 
od 9.30. Téma 22. 3. zní Přes divadlo do živo-
ta. Brněnská iniciativa - sdružení Tripitaka se 
věnuje mladým, kteří vyrůstali v dětských do-
movech nebo SOS vesničkách bez rodinného 
zázemí. V projektu Renomé mohou získat prá-
ci, absolvovat rekvalifikace a zažít úspěch na di-
vadelních prknech. V pořadu navštívíme jejich 
představení Stíny a Sny. O projektu si budeme 
povídat s jeho koordinátorkou šárkou Kropáč-
kovou. 5. 4. připomeneme, že životní prostředí 
není jen kulisa. Redaktor Petr Pospíšil pozve 
k mikrofonu P. Marka Orko Váchu, přírodověd-
ce a katolického kněze. Budou se zamýšlet nad 
příčinami ekologické krize a nad tím, co může 
obyčejný člověk dělat pro zlepšení životního 
prostředí. Jelikož P. Vácha promítá své přírodo-
vědné vzdělání do svého povolání, bude na mís-
tě i otázka poznání Boha ze stvoření.

* Úterní vysílání patří od 9.30 převážně mamin-
kám na mateřské dovolené. Kafemlýnek nabíd-
ne 25. 3. něco ke čtení. V březnu - měsíci knihy 
- budeme hovořit o inspirativním čtení, k mik-
rofonu pozveme spisovatelku Alenu Ježkovou. 
Představíme Kočičí příběhy Eduarda Martina, 
knížku Anička, žabičky a jejich přátele od Len-
ky Koskové-Třískové, komiksový příběh o skla-
dateli Ant. dvořákovi z nakl. Práh, Knihu živých 
- rozhovory s pamětníky 2. světové války, Bib-
lické příběhy s hlavolamy a hru Noemova archa. 
Host relace představí svou knížku České nebe.

* V neděli 30. 3. v 17.00 vysíláme další část 
relace Křesťan a svět. Pořadem s názvem Bůh 
umí psát rovně i na křivých řádcích našeho živo-
ta nás provede Rev. Jaroslav Kratka, který po-
zve k mikrofonu Evu Gazdíkovou. Její životní 
příběh je o tom, že křesťanem se stane člověk až 
tehdy, když v něm víra vzbudí opravdovou dů-
věru v milujícího Boha, jenž se nám dal poznat 
ve svém jednorozeném Synu Ježíši Kristu. 

* Od pondělí 14. 4. od 16.00 naladíte nový du-
chovní vzdělávací pořad nazvaný Křesťanští 
teologové prvních tří století. Těšit se může-
te na pohled do dějin a životní praxe prvních 
křesťanů za průvodního slova docenta Václava 
Ventury, vedoucího katedry filosofie a patro-
logie Cyrilometodějské teologické fakulty uP 
v Olomouci.  -js-

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

Jorge Mario Bergoglio – František - 
Opravdová moc je služba
Antologie souhrnným způ-
sobem představuje základní 
myšlenkové linie kard. J. M. 
Bergoglia. První tematický ce-
lek knihy je tvořen texty věno-
vanými katechezi, druhý tvoří 
homilie, zejména k vánoční a velikonoční době 
a texty třetího oddílu se dotýkají dialogu církve 
se současným světem. Váz., 496 str., 399 Kč

Jorge Mario Bergoglio – František - Zka-
ženost a hřích
Rozsahem krátká etická úvaha 
je založená především na evan-
geliu a na ignaciánské spiritu-
alitě. Autor poukazuje na roz-
díl mezi hříchem či hříšností 
a zkažeností. Téma nejenom pro 
dobu postní Brož., 64 str., 89 Kč

Tereza z Kalkaty - Matka modlitby
Výběr z modliteb Matky Tere-
zy z Kalkaty. Prostá slova pro-
seb, díků a chval zrcadlí velké 
a pokorné srdce, radost ze služ-
by druhým a dětskou důvěru 
v Boží blízkost.

Brož., 16 str., 30 Kč

Bruno Forte - Barvy lásky
Autor se obrací na man-
želské páry a na ty, kteří se 
na manželství připravují. 
ukazuje jim, jak se jejich 
vzájemná láska může ne-
ustále prohlubovat a růst, 
když ji budou prožívat 
podle vzoru Nejsvětější Trojice. Nápaditými 
fotografiemi ilustrovaná knížka v pevné vazbě 
může být vhodným dárkem k svatbě i k výročí 
svatby. Váz., celobarevné, 96 str., 249 Kč

Velikonoční přání s obálkou 
Nová série přání. 3 náměty, přá-
ní s obálkou, bez textu uvnitř

 20 Kč



Tak šel čas... s mons. Jiřím Paďourem

S papežem Janem Pavlem II.

S někdejším lineckým biskupem AichernemS papežským legátem kard. Justinem Rigalim (2011)

S tehdejším apoštolským nunciem Enderem a biskupem Liškou 
při převzetí diecéze (2002)S papežem Benediktem XVI. (2005)

Při diecézní pouti (2001) 



Mons. Jiří Paďour, ofMcap.
12. českobudějovický biskup

(25. 9. 2002 - 1. 3. 2014)


