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U  příležitosti  XXII.  Světového  dne 
nemocných,  jehož  letošním  téma-
tem  je Víra  a  láska:  „Také  my  jsme 
povinni položit život za své bratry“ (1 
Jan 3,16), se obracím zvláště na ne-
mocné a na všechny, kdo jim posky-
tují svou pomoc a péči. Církev ve vás 
poznává, drazí nemocní, zvláštní pří-
tomnost trpícího Krista. Je tomu tak, 
protože za každým naším utrpením, 
ba  dokonce  v  jeho  nitru,  je  utrpení 
Kristovo.  Kristus  spolu  s  námi  nese 

jeho tíži a odhaluje jeho smysl. Když 
Boží Syn vystoupil na kříž, zrušil sa-
motu  utrpení  a  osvítil  její  temnotu. 
Jsme  tím uvedeni do  tajemství Boží 
lásky  k  nám,  která  dodává  naději 
a odvahu: naději, protože v Božím zá-
měru lásky se i noc bolesti otevírá ve-
likonočnímu světlu; a odvahu k tomu, 
abychom každé nepřízni čelili v jeho 
společenství a ve spojení s ním.

Také my jsme povinni položit život za své bratry

Pokračování na 3. straně.

leden
2014
ročník
XXIV.
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„Království světla“
Autorem fotografií na této a předposlední straně obálky je pan Kácal za Zlivi - viz článek v rubrice Diecézního 
centra pro rodinu na 12. straně.
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(...) Víra v dobrého Boha se stává dobrotou, víra v ukřižovaného Krista se 
stává silou k tomu, abychom milovali až do konce i nepřátele. Důkazem au-
tentické víry v Krista je sebedarování, rozdávání lásky bližním, zvláště tomu, 
kdo si ji nezaslouží, kdo trpí a kdo je na okraji společnosti.
(...) Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříže, nás uvádí k prame-
nům víry a lásky, k srdci Boha, který „je láska“ (1 Jan 4,8.16), a připomíná 
nám, že nemůžeme milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. (...) Kříž „je 
jistota věrné Boží lásky k nám. Lásky tak velké, že dokáže vstoupit do naše-
ho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu nést ho, 
vstoupit i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu…  

(Z  poselství Svatého otce k XXII. světovému dni nemocných, 
který připadá na 11. února 2014)

20.-22. 1. (po-st) Praha – Zasedání ČBK – oba biskupové
23. 1. (čt) České Budějovice, biskupství – Setkání se zasvěcenými vdovami – biskup
  Pavel
  České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Ekumenická bohoslužba
  (17 hod.) – biskup Jiří
24. 1. (pá) České Budějovice, Biskupství – Setkání s polskými kněžími – oba biskupové
  České Budějovice, kostel sv. Vojtěcha – Mše sv. pro Rádio Proglas (18 hod.)
  – biskup Pavel
  České Budějovice – Maturitní ples Biskupského gymnázia (19.30 hod.) 
  – biskup Pavel
25. 1. (so) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Udělení služby akolytátu 
  (10 hod.)– biskup Pavel
  Český Krumlov – Slavnost 575. výročí posvěcení kostela (17 hod.) – biskup
  Pavel
26. 1. (ne) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Mše sv. v latinském jazyce 
  (10.30 hod.) – biskup Pavel
28. 1. (út) Prachatice – Vikariátní konference prachatického vikariátu – biskup Jiří
29. 1. (st) České Budějovice – Maturitní ples Biskupského gymnázia – biskup Jiří
30. 1. (čt) České Budějovice, biskupství – Vikariátní konference vikariátu České Budě-
  jovice-venkov – biskup Jiří
31. 1. (pá) České Budějovice, kostel sv. Vojtěcha – Mše sv. pro Rádio Proglas (18 hod.)
  – biskup Pavel
1. 2. (so) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Setkání biskupů s řeholníky 
  (9.30 hod.) – oba biskupové
4. 2. (út) Kovářov – Vikariátní konference píseckého vikariátu – biskup Jiří
6. 2. (čt) Český Krumlov – Vikariátní konference českokrumlovského vikariátu 
  – biskup Jiří
  České Budějovice – Maturitní ples Biskupského gymnázia – biskup Pavel
11.-17. 2. (út-po) Řím – Návštěva Ad Limina – oba biskupové
20. 2. (čt) Praha, Arcibiskupský seminář – Udílení akolytátu bohoslovcům českobudějo-
  vické diecéze (17.30 hod.) – biskup Jiří
23. 2. (ne) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Mše sv. v latinském jazyce 
  (10.30 hod.) – biskup Pavel
25. 2. (út) České Budějovice, biskupství – Setkání kaplanů pro mládež – oba biskupové

Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny. -pa-
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upozornění redakce: Vážení předplatitelé, složenky na úhradu předplat-
ného na letošní rok dostáváte s tímto číslem. Farnosti, které předplatné 
hradí fakturou, ji obdrží poštou. 
Výše  předplatného,  číslo  účtu  ani Váš  variabilní  symbol  se  nezměnily; 
pokud  se  nemění  počet  odebíraných  kusů,  zůstává  výše  předplatného 
stejná jako vloni. 
Čtenářům, kteří nám zasílají vyšší částku, srdečně děkujeme.
  Redakce Setkání
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Exponáty z českobudějovické diecéze na výstavě v Plzni
Gotika v jihozápadních Čechách „Obrazy krásy a spásy“

V Západočeské galerii v Plzni probíhá v ob-
dobí od 27. listopadu 2013 do 9. března 2014 
výstava gotického umění s názvem „Obrazy 
krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Če-
chách“. Výstavu uspořádala Západočeská 
galerie v Plzni ve svém výstavním objektu 
v budově bývalých masných krámů, kurátory 
jsou Mgr. Petr Jindra a Phdr. Michaela Ottová, 
Ph.d. Na výstavu zapůjčily řadu významných 
děl farnosti českobudějovická diecéze, neboť 
část regionu jihozápadních Čech zůstala její 
součástí. Před rokem 1993 bylo toto území ješ-
tě daleko větší a sahalo až hluboko do dnešní 
plzeňské diecéze. Nutno poznamenat, že po-
jem „jihozápadní Čechy“ nepředstavuje jedno-
značně ohraničený region a tuto nejistotu lze 
spatřit i ve výběru lokalit, z nichž byly expo-
náty vybrány. Z koncepce výstavy lze vyvodit, 
že jako hlavní sledované oblasti byly chápány 
především oblasti Horažďovicka, Kašpersko-
horska, Sušicka, širšího vymezení Klatovska, 
jižního Plzeňska a západního Strakonicka.
Objekt masných krámů je pozdně gotická bu-
dova s úpravou v 19. století, jejíž bazilikální 
dispozice do značné míry determinuje rozsah 
a uspořádání výstavy. Je zde shromážděno 
na osmdesát předmětů; z nich naprostou vět-
šinu tvoří sochy a reliéfy, podstatně méně des-
kové malířství a tři oltářní archy. Jen nepatrně 
jsou zastoupena preciosa a iluminované ruko-
pisy, ukázky ostatního uměleckého řemesla 
pak zcela chybí. Hned při vstupu do budovy 
může návštěvníka překvapit stísněnost prosto-
ru, již umocňuje přepažení hlavní bazilikální 
lodi stěnou. Před ní jsou jako dominanty vysta-
veny tři znamenité pozdně gotické dřevořezby 
z Kašperských Hor, díla Mistra Oplakávání 
ze Zvíkova: Madona, sv. Markéta a sv. Lin-
hart, všechny s původní polychromií a zlace-
ním (z doby cca 1510-20). Sochy byly kdysi 
nepochybně součástí oltářní archy v kostele sv. 
Markéty v Kašperských Horách a první dvě 
jmenované se ve čtyřicátých letech 20. století 
dostaly do tamního muzea. Kromě čtyř ilumi-
novaných rukopisů, zapůjčených ze Státního 
okresního archivu v Klatovech, vystavených 
hned za vstupem do hlavní lodi, jsou všechny 
ostatní exponáty vystaveny ve dvou bočních 
lodích baziliky. Vpravo je rozmístění zvoleno 
podle zaměření na fenomén řezbářských dílen 
(např. Mistr Oplakávání ze žebráka, mono-
gramista „Al“ aj.) a spatříme zde i předměty 
z Českých Budějovic a okolí, které dobře zná-
me z Alšovy jihočeské galerie v Hluboké n. Vlt. 
V levé boční lodi galerie jsou exponáty uspo-
řádány podle zadavatelů (objednatelů), jimiž 
byla v době středověku zejména šlechta (zde 
především Švihovští z Rýzmberka, Zdeněk Lev 
z Rožmitálu, páni z dolan aj.) a města (Horaž-
ďovice, Kašperské Hory, Klatovy, Sušice).
Odhlédneme-li od tematického členění výsta-
vy, pak je třeba zmínit především umělecká 
díla, zapůjčená farnostmi českobudějovické 

Madona z Kašperských Hor (1510-20).

Kašperskohorská archa (po r. 1495).

v případě otevřených křídel jsou to: 5. Zvěsto-
vání Panně Marii 6. Narození Páně 7. Klanění 
Tří králů 8. Korunování Panny Marie. Všechny 
originály řezeb a maleb jsou z majetku farnosti 
Kašperské Hory, architektura skříně a predela 
jsou novodobé doplňky, které nechalo zhotovit 
Muzeum Šumavy Sušice – pobočka v Kašper-
ských Horách, v němž je archa zapůjčena.
dále zde spatříme skupinu tří pozdně gotických 
dřevořezeb z Černívska, dílo Mistra Opla-
kávání ze Zvíkova z doby kolem roku 1520. 
Jedná se o sochu Madony (Assumpty), kterou 
je jinak možno vidět v expozicích Národní 
galerie v Praze, kam je zapůjčena, a po jejích 
stranách sochy sv. Barbory a Kateřiny z de-
pozitáře Biskupství českobudějovického. Ani 
jedna ze soch bohužel nemá původní polychro-
mii (Madona dnes nemá polychromii vůbec). 
Z dílny Mistra Oplakávání ze Zvíkova pochází 
pravděpodobně i drobná socha Madony z fi-
liálního kostela v Kocelovicích ve farnosti 
Lnáře. Lze ji datovat do počátku 16. století, 
ale dnes má druhotnou polychromii. Výbornou 
uměleckou úroveň vykazují i dvě pozdně go-
tické sochy světců z filiálního kostela sv. Anny 
v Libínském Sedle (dříve fefry) ve farnosti 
Prachatice. Pocházejí z doby kolem roku 1500 
a v současné době jsou zapůjčeny v Alšově ji-

diecéze. Jedním z nosných exponátů celé vý-
stavy je tzv. Menší kašperskohorská archa 
z doby po roce 1495. Jejím ústředním motivem 
je skupina tří soch: Madona Ochranitelka (tedy 
Madona s ochranným pláštěm, pod nímž hleda-
jí útočiště věřící všech stavů), sv. Kryštof a sv. 
Šebestián. Křídla archy tvoří osm deskových 
maleb, v případě zavřené archy jsou vidět vý-
jevy: 1. Sv. Markéta 2. sv. Linhart 3. sv. Achác 
s Ukřižováním 4. Zavraždění sv. Václava; 

hočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Pozd-
ní gotice náleží i milostná socha Madony 
z Dobrše z doby po roce 1490, uctívaná dříve 
na hlavním oltáři farního kostela Zvěstování 
Panny Marie v dobrši. Tento kostel byl zvláště 
v době barokní dosti navštěvovaným poutním 
místem. Autoři výstavy řadí sochu do vztahu 
ke stejně datované  Madoně z Uhliště u Nýrska 
(dnes plzeňská diecéze), proto jsou tu obě vy-
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Madona z Nezamyslic (po r. 1420).

Zleva: sv. Kateřina, Madona a sv. Barbora 
z Černívska (kol. r. 1520).staveny společně. dobršská Madona by měla 

být její zjednodušenou nápodobou. Uctívanou 
pozdně gotickou Madonou z doby kolem roku 
1520 byla i mariánská socha ze Zbynic, kte-
rou na této výstavě můžeme vidět, jinak je za-
půjčena do Muzea Šumavy v Sušici.
farností Horažďovice byla dodatečně zapůjče-
na ještě pozdně gotická socha Krista Vzkříše-
ného z Horažďovic, která je zajímavá tím, že 
se v týlu figury dochovalo původní kovové oko 
na zavěšení. Svědčí zřejmě o tom, že byla vyu-
žívána v liturgické inscenaci – při slavnostech 
Zmrtvýchvstání či Nanebevstoupení.
do doby vrcholné gotiky patří poměrně veliká 
socha Madony z Nezamyslic, která vznikla 
někdy po roce 1420 a je rovněž spjatá s pout-
ním místem, a dále ještě starší socha Madony 
z Velkého Boru z doby 1380-1400.
Z dalších exponátů, pocházejících z území 
českobudějovické diecéze, patřících různým 
vlastníkům, jmenujme např. sochy sv. Mořice 
a Assumpty z Mouřence, Ukřižování z Kašper-
ských Hor, Boha Otce a Boha Syna z Rabí, sv. 
Anny Samotřetí z Prachatic, sv. Jana Evange-
listy a sv. Jana Křtitele z Horažďovic, sv. Ka-
teřiny ze Zdouně, Madony z Velhartic (která je 
jinak vystavena jako součást velhartické archy 
v Národní galerii v Praze), sv. Barbory ze Stra-
konic, sv. doroty a Kateřiny z Bavorova, sv. 
Maří Magdalény z Malého Boru (pochází ze 
sbírek diecézního muzea v Českých Budějovi-
cích), sv. Petra a Pavla z Budětic, Panny Ma-
rie z Kochánova a ze Sušice, Piety z Podlesí 
u Kašperských Hor, sv. Jana Evangelisty z Ne-
milkova, Madony z Hracholusk, Madony ze 
Sousedovic, světice z Homole, reliéfy Klanění 
Tří králů z Českých Budějovic a z Vodňan atd. 
Jednou z nejkrásnějších, resp. umělecky nej-
kvalitnějších soch je tzv. Otcovská Pieta z Čes-
kých Budějovic (dílo Mistra Oplakávání ze 
žebráka), kterou známe z expozic Alšovy jiho-

české galerie v Hluboké nad Vltavou. Z méně 
početně zastoupené deskové malby jmenujme 
především krásný epitaf Půty Švihovského 
z Horažďovic z doby kolem roku 1504 se sku-
pinou postav Krista Bolestného, Panny Marie, 
sv. Petra, sv. Bartoloměje a sv. Michaela, před 

nimiž klečí Půta Švihovský (po 1446-1504), 
svého času nejvyšší zemský sudí. Epitaf byl 
původně umístěn v minoritském kostele sv. 
Michaela v Horažďovicích, dnes je ve sbírkách 
Národního muzea v Praze. Z deskové malby 
zde dále můžeme spatřit dvě oltářní křídla ze 
žichovic s vyobrazením čtyř světic (sv. Kateři-
ny, Barbory, Agáty a Anežky).
Výstava je snadno přístupná z historického 
centra Plzně (budova bývalých masných krá-
mů se nachází nedaleko hlavního náměstí) a je 
otevřena denně kromě pondělí, vždy od 10.00 
do 18.00 hod. Potrvá až do neděle 9. břez-
na 2014. Vstupné je velmi vstřícné: 50,- Kč 
na osobu. Hlavním výtvarným motivem pozvá-
nek a plakátů je počítačová kombinace detailů 
tváří Krista a Panny Marie ze zmíněného epi-
tafu Půty Švihovského (tento fakt není na po-
zvánce ani na plakátu zmíněn). K výstavě se 
chystá vydání podrobného katalogu s barevný-
mi fotografiemi exponátů. Jiří Černý

1. prosincová sobota 
na Klokotech

V sobotu 7. 12. 2013 se v Emauzích sešla skupi-
na nadšenců (větší než obvykle) k poslední části 
přednášek na téma „Sedm překážek šťastného ži-
vota“. Byla to 3. část promluv Jaroslava Lormana. 
První část se soustředila na všech sedm překá-
žek vcelku. Byl to delší úvod, který nám přinesl 
vysvětlení, že těch „sedm překážek“ kalí pohled 
člověka na druhé i na Boha a ovlivňuje hodno-
cení druhých lidí. Osobně se mi pojmenování 
„sedm překážek jasného pohledu na sebe“ velmi 
líbilo. dozvěděli jsme se, že jen pohled Pan-
ny Marie a Kristův nebyl nikdy zkalený. Když 
předstupujeme před Boha, můžeme ho prosit, 
aby nám dal zahlédnout hlubiny našeho srdce, 
abychom víc poznali sami sebe a sedm překá-
žek. Bylo povzbuzující slyšet, že Bůh je s námi, 
když se dostáváme do úzkostí, které vyplývají 
se sedmi překážek, a že zápas s naší slepotou 
nevedeme sami, ale vede ho Bůh. Toto povzbu-
zení bylo velmi důležité, abychom pochopili, že 
naším úkolem je dát prostor Bohu.
druhá část přednášky nám nabídla tři překáž-
ky: smilstvo, hněv a nestřídmost v jídle a pití. 
O smilstvu smýšlíme především jako o nečis-
tém chování. Při hlubším pohledu je to problém 
dezintegrity, která hledá cestu skrze druhé; štěstí 
takového člověka spočívá v druhých. Započítává 
se sem spousta věcí: nečisté myšlenky, porno-
grafie atd. Jak z toho ven? Vědomě se sytit dob-
rem a nechávat se uchvacovat láskou. 
Hněv je slepotou srdce, odpovědí na ohrožení. 
Překvapivě zaznělo, že hněv je tím, čím naše 
srdce kamení. Ježíšův hněv na farizeje není hněv 
kvůli sobě samému; Ježíš se choval nesmiřitelně 
proto, že farizeové zastiňovali obraz Boha. 
Zdrženlivost v jídle a pití. Proč je nutné se tím 
zabývat? Aby člověk sám sebe dokázal ovládat. 
To, čemu podléhá, toho je otrokem. Neschop-
nost vyčkat na čas jídla, nedodržení postního 
období, potěšení z přejídání, radost z vybraných 
lahůdek...
díky Pánu Bohu a Jaroslavu Lormanovi. děku-
jeme.  P. Mariusz, OMI
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Na tradice se má navazovat, ne je bořit…
Slova, která - nejsou-li doprovázena odpo-
vídajícími skutky - lze snadno považovat 
za „další z bonmotů“. Navazování na tradi-
ci (z lat. traditio < tradere předávat) se děje 
zpravidla mezigeneračním předáváním po-
znání, schopností, obyčejů či mravů v rámci 
určité kultury nebo skupiny. Je proto neméně 
důležité vědět, co té které konkrétní tradici 
předcházelo i znát vzájemné souvislosti.
Trvá-li něco déle než 30 let, můžeme hovořit 
o zvyklosti (zvyku), která bývá často jedním 
z kořenů budoucí tradice. Kořeny občanské-
ho sdružení Unie katolických žen (dále jen 
UKž) sahají do tzv. meziválečného období, 
kdy byl založen Svaz katolických žen a dívek 
Republiky československé (1924 na Moravě, 
1925 v Čechách). V rámci souvislostí je dob-
ré si připomenout, že teprve v roce 1920 bylo 
v československé ústavě zakotveno postavení 
žen: politicky, sociálně a kulturně jsou posta-
veny na roveň mužům a náleží jim volební prá-
vo. Po únoru 1948 bylo shromažďovací právo 
na dlouhých 40 let „upraveno“ zák. č. 68/1951 
Sb. a vznikla organizace začleněná do tehdej-
šího systému Národní fronty Čechů a Slováků 
- Československý svaz žen. V roce 1968 se sice 
vytvořily národní ženské organizace Český 
svaz žen/ Slovenský sväz žien, které však byly 
rovněž součástí systému Národní fronty. Až 
po rozpadu a formálním zániku Národní fronty 
r. 1990 zanikl také Československý svaz žen. 
Organizace Český svaz žen „vytrvala“ a jako 
nevládní feministická organizace trvá dosud.
Po listopadu 1989 si několik žen z převážně 
pražských farností uvědomilo, že proměna 
společenského klimatu nabízí nové možnosti. 
Např. aktivní účast v křesťansky orientova-
ných organizacích na národní, mezinárodní 
i celosvětové úrovni (mj. WUCWO - Světová 
unie katolických ženských organizací); spo-
lupráci s vládními organizacemi působícími 
ve všech oblastech sociální a prorodinné po-
litiky; možnost přispívat svou angažovaností 
k rozvoji společenství i společnosti, čím dál 
více se atomizující a sekularizující. Aby všech-
ny tyto nabídky a možnosti bylo možné legálně 
realizovat, vzniklo v březnu r. 1991 občanské 
sdružení „Pražská skupina katolických žen“. 
Protože se velice záhy začaly ke sdružení při-
dávat i ženy „mimopražské“, vzniklo v únoru 
následujícího roku celostátní občanské sdruže-
ní s názvem „Unie katolických žen“ (www.ka-
tolickezeny.cz). V dalších letech pak postupně 
vzniklo v různých částech ČR několik samo-
statných poboček UKž.
První z nich byla legalizována v r. 1999 v Čes-
kých Budějovicích. V letošním roce oslaví 
vskutku požehnaných 15 let své existence 
a proto snad čtenáři prominou, že „zpráva 
o činnosti“ bude poněkud obšírnější.
Vzniku pobočky předcházela spolupráce něko-
lika žen z českobudějovické diecéze se ženami 
z pasovské KdfB (Katholischer deutscher 
frauenbund), která má v SRN více než stole-

tou tradici. Kromě příležitostných vzájemných 
návštěv se české a německé ženy rozhodly, že 
začnou také společně „podnikat“. První akti-
vitou (a v podstatě i pra-důvodem pro vznik 
českobudějovické pobočky) byla humanitární 
pomoc Zakarpatské Ukrajině, prostřednictvím 
řádových sester v Užhorodu. dále pokračovala 
spolupráce formou projektů, spolufinancova-
ných pasovskou KdfB a finančně podpoře-
ných Česko-německým fondem budoucnosti. 
Ve třech následujících letech jsme realizovaly 
několik akcí zaměřených na evropské křes-
ťanské tradice. Už součástí prvního projektu 
se stala adventní návštěva českých žen, resp. 
jejich účast na tzv. přeshraničním adventním 
koncertě, pořádaném KdfB každý rok v jiné 
farnosti pasovské diecéze. Jedním z hlavních 
bodů programu bylo a dosud je vystoupení 
vysoce profesionálního pasovského diecéz-
ního sboru KdfB, který je jediným ženským 
diecézním sborem nejen v Bavorsku, ale v celé 
Německé spolkové republice. i proto byla na-
bídka spoluúčasti na adventním koncertu pro 
nás velkou poctou, která se neodmítá proto, že 
„my žádný sbor nemáme“. Na přelomu tisícile-
tí ještě téměř každá česká křesťanská žena zpí-
vala na kůru ve své domovské farnosti a pře-
vážnou část z repertoáru koncertu tedy znala. 
Pro několik prvních let spolupráce se proto 
našlo řešení v tom, že české ženy se aktivně 
začlenily do sboru žen z KdfB… Adventní 
koncerty v bavorské diecézi se pro českobudě-
jovickou UKž pozvolna stávaly zvyklostí.
V knize Kazatel bychom našli verše o tom, 
že: všechno má určenou chvíli a veškeré dění 
pod nebem svůj čas (3,1) … všechno pod slun-
cem je pomíjivé (4,7)… Spolupráce českých 
a bavorských žen sice nepodlehla pomíjivosti, 
leč v průběhu následujících let se proměnila. 
Vzájemné návštěvy se omezily na nepravi-
delné návštěvy při výjimečných událostech 
v pasovské diecézi nebo v KdfB, na oslavu ži-
votního výročí, apod. Pravidelnou zůstala naše 
účast na přeshraničních adventních koncertech 
a spoluúčast na jejich programu. Ta už má ale 
jinou formu. Byla nahrazena „re-prezentací“ 

profesionální hudební skupinou (příp. farním 
sborem) z českobudějovické diecéze, které 
mají ve svém repertoáru adventní hudbu a zpě-
vy a cappella – tj. bez doprovodu hudebních 
nástrojů, zvláště pak elektronických. Koncerty 
se konají v sakrálním prostoru a jejich program 
je koncipován jako střídání biblických a du-
chovních textů se zpěvem adventních, příp. 
liturgických písní.
V letošním adventu (v prosinci loňského roku) 
se konal koncert ve farnosti Haus im Wald. 
UKž tentokrát „zastupovalo“ hned několik 
hudebních sborů: českokrumlovský Chrámo-
vý sbor, Sbor sv. Anny a Gregoriánská scho-
la Černice. V podstatě jsou všichni (na 30 
mladých lidí) členy Sdružení pro liturgickou 
hudbu o.s. Černice. Jeho vedoucím a impre-
sáriem je Bc. Jiří Balek, absolvent Církevní 
konzervatoře v Opavě. Jen obtížně by se dalo 
určit, zda posluchači byli více nadšeni profe-
sionálním vystoupením Gregoriánské scholy 
nebo vysoce kvalitním provedením skladeb, 
pocházejících převážně z 16. století. Pozvá-
ní pasovské KdfB pro p. Balka a členy jeho 
sdružení, aby se zúčastnili programu advent-
ního koncertu v r. 2014, lze považovat nejen 
za úspěch „mládeže“, ale i určitou odměnu 
za jejich přispění k dobré reprezentaci česko-
budějovické UKž.
„Ten letošní koncert byl nádherný, tak mladí 
a tak nadšení…“ – znělo téměř unisono v auto-
buse cestou při zpáteční cestě do Českých Bu-
dějovic. Ale sem tam bylo také slyšet: ti zpívají 
jenom v Černici… je to škoda… takový sbor 
by mohl zpívat i v katedrále… ten chorál byl 
skvělý... skoro jako ten Eben… apod. 
Jak už bylo řečeno, českobudějovická UKž 
bude letos slavit 15. výročí svého založení. 
Zcela jistě bude součástí oslav děkovná bo-
hoslužba. A také bychom velice rády uvítaly, 
kdyby hudební doprovod při liturgii zajistilo 
Sdružení liturgické hudby o.s. Černice. Ter-
mín a bližší informace budou včas zveřejněny 
na plakátech ve farnostech a v některém z příš-
tích čísel Setkání. -au-

Gregoriánská schola Černice



1/2014	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 STRANA	7

Výstava na téma 2. vatikánský koncil
V liturgickém roce 2012/13 – v Roce víry – si 
církev připomínala padesát let od zahájení 
2. vatikánského koncilu (11. října 1962 - 8. 
prosince 1965). K výročí ukončení koncilu 
byla v českobudějovickém kostele sv. Václava 
instalována výstava přibližující téma koncil-
ního dění. Případný návštěvník se zde dozví 
základní informace o koncilu, koncilových 
dokumentech a několika osobnostech, které 
se podílely na přípravě a vzniku dokumentů 
(např. M. J. Lagrange, J. A. Jungmann, kardi-
nál Martini… atd.). 

Zahájení výstavy se uskutečnilo v neděli 8. 
prosince 2013 za účasti diecézního biskupa 
Mons. Jiřího Paďoura, OfMCap, generálního 
vikáře Mons. Adolfa Pintíře, děkana farnosti 
sv. Mikuláše dr. Zdeňka Mareše, Th.d., Th.
dr. Vlastimila Kročila, Phd. a několika dalších 
účastníků – převážně místních farníků.  Nejvá-
ženějším účastníkem zahajovacího „ceremoni-
álu“ byl přímý účastník 2. vatikánského kon-
cilu - Mons. prof. dr. Karel Skalický, Th.d., 
který o tomto nezapomenutelném období 
svého života vyprávěl: „První tři období kon-
cilu jsem však pozoroval koncilní dění spíše 
zvenku, protože jsem musel pracovat na svém 
teologickém doktorátu, a až teprve ve čtvrtém 
koncilním období v roce 1965 jsem se dostal 
dovnitř, a to jako assignator locorum čili uva-
děč. To byla funkce, kterou byl člověk přidělen 
k jednomu oddělení koncilní tribuny. Ta má 
byla obsazena apoštolskými nuncii a uvaděč 
měl za úkol rozdávat svým biskupům hlaso-
vací lístky a opět je od nich sbírat a odnášet 
je do machanografického centra, rozdávat jim 
pracovní materiály a vůbec jim být k dispozici. 
A přitom ovšem bylo možné sledovat koncilní 
diskuse. Latinsky jsem rozuměl.“ Pro „nevěřící 
Tomáše“ s sebou přinesl na ukázku svoji „vstu-

penku na koncil“ - průkaz uvaděče.
Otec biskup Jiří hovořil o svém prvním sezná-
mení – pro něho tenkrát  s prvním koncilovým 
dokumentem, konstitucí Gaudium et spes, 
v níž byl jako autor komentáře uveden Karel 
Skalický. Otec biskup dostal darem brožovaný 
výtisk dokumentu krátce poté, kdy se rozhodl 
vstoupit do semináře. Podle jeho vlastních slov 
byl napsán „teologickou řečí“, které on jakožto 
začínající seminarista ještě nemohl plně rozu-
mět. Teprve později nejen porozuměl, ale tato 

pastorální konstituce se pro něho stala společ-
ně s další konstitucí Lumen gentium zdrojem 
a námětem přednášek, které si pojmenoval vel-
mi osobitě - „Světlo naděje“. 

Výstavu 2. vatikánský koncil je možné si 
prohlédnout v kostele sv. Václava (Č. Budě-
jovice, Kostelní ul.) každou neděli před mší 
sv. od 10.30 do 10.55 hod. Jinak si lze objed-
nat prohlídku na mailové adrese dks@bcb.cz. 
Výstava potrvá do 2. 2. 2014.  A. Urbanová

Zveme všechny na

„ModliTební TriduuM ModliTeb MaTek“ 
v klokotech

- v pátek 24. 1. 2014 v 15.45 hod. v emauzích,
po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti 

a svátost smíření

- v sobotu 25. 1. 2014 v 15.45 hod. v emauzích,
po mši sv. krátká adorace v kostele

- v neděli 26. 1. 2014 v 15.00 hod. adorace v kostele

Teologická fakulta JU 
v Českých Budějovicích

a Místní sdružení ČKA 
v Českých Budějovicích

zvou na přednášku 

prof. Phdr. Tomáše Halíka, Th.d. 
(filozofická fakulta UK) 

na téma: 

„Náboženství 
v postmoderní společnosti“

Přednáška proběhne 

v pondělí 3. 2. 2014 od 17 hod.
v přízemí Tf JU v učebně č. 3. 

Za organizátory Martin Klapetek, Ph.d. 
a doc. Michal Opatrný, dr.theol. 
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diecézní kaTecheTické sTředisko

AKTIVITy ČESKOKRUMLOVSKÉHO VIKARIÁTU
Milí čtenáři Setkání,
nový rok přišel, aby vystřídal ten starý, a nám 
dal hezkou příležitost ohlédnout se alespoň 
krátce za časem, který jsme prožívali v roce 
2013. 
Při katechetické práci ve školách nás neminu-
ly podobné radosti a starosti, jaké mají učitelé 
náboženství snad v celé naší diecézi. Velmi se 
také každoročně radujeme (právě tak, jako naši 
kolegové z jiných vikariátů) z udílení svátos-
tí – křtů, svátostí smíření, jež jsou spojeny se 
svátostí svatého přijímání, z biřmování. děti 
nám odrůstají ze školních lavic základních škol 
a zařazují se do učebních oborů, odchází stu-
dovat a často hledají svou dospělejší cestu víry. 
Asi každému katechetovi a katechetce se velmi 
uleví, dozví-li se šťastnou zprávu, že některý 
z jeho bývalých svěřenců našel cestu do křes-
ťanského společenství mládeže, pokračuje 
ve výuce náboženství i na střední škole nebo se 
schází v některém z chrámových sborů… 

V našem vikariátu je právě jednou z takových 
možností převážně mládežnický sbor Sv. Anny 
v Černici. Pod vedením manželů Jiřího a Ma-
rie Balkových se tady schází více než 30 zpě-
váků ve věku 14-30 let. Vedení sboru se sna-
ží o velmi precizní cestu liturgického zpěvu 
a toto těleso je uznáváno nejen v naší diecézi, 
ale uchvacuje svým mladistvým obsazením 
a nekompromisním, ryzím projevem i v zahra-
ničí (naposledy o 3. neděli adventní v bavor-
ském Haus im Wald s nekonečným aplausem 
posluchačů vestoje). 
další příležitost pokračovat tvůrčí cestou víry 
je pro mladé lidi mládežnický divadelní soubor 
„Rovnátka“, který se schází ke svým zkouš-
kám v Základní škole v Zubčicích na Česko-
krumlovsku. Představení tohoto souboru jsou 
zaměřena především na české světce a jsou ví-
taným zpestřením při vstupech do základních 
škol. V podání „Rovnátek“ shlédlo v loňském 
jubilejním roce příběh o sv. Cyrilu a Metoději 
více než 1000 dětí školou povinných i s jejich 
učiteli. Soubor vystupuje i na poutních a měst-
ských slavnostech a přispívá také ke zkřesťan-
štění adventních a předvánočních setkání ně-
kterých měst a obcí. 

Náš českokrumlovský vikariát je svou příhra-
niční polohou jakoby předurčen k velmi sr-
dečným setkáváním Čechů, Rakušanů a Něm-
ců. Oba výše zmiňované soubory se podílejí 
na hezkém programu, který zatím vždy vyústil 
ve velikou vzájemně prožitou radost na všech 
stranách. Jedním z posledních setkání v loň-
ském roce byl velmi vydařený vánoční koncert 
česko-německého přátelství ve Věžovaté Pláni. 
K jeho krásné atmosféře přispěli velkou mě-
rou účinkující mladí umělci: manželé Blanka 
a Aleš Noskovi a muzikanti z hudební sekce 
sboru Sv. Anny Marta a františek Talířovi, iva 
a Zdeňka Čížkovi a Karolína dvořáková. foto-
galerii, jakož i jednotlivé videozáznamy z částí 
tohoto koncertu, si můžete prohlédnout na:

http://paptabe.rajce.idnes.cz/20131228_Vezo-
vata_Plane_setkani_po_koncertu/

http://paptabe.rajce.idnes.cz/20131228_Vezo-
vata_Plane_kostel_sv._Anny_vanocni_kon-
cert_filmy_mov/

http://paptabe.rajce.idnes.cz/20131228_Vezo-
vata_Plane_kostel_sv._Anny_vanocni_kon-
cert/

Hezké věžopláňské vánoční setkání bylo za-
končeno velmi srdečně – společným poseze-
ním ve zdejší útulné hospůdce. 
Na závěr se nabízí pozvání – až navštívíte 
českokrumlovský vikariát, nevynechejte Věžo-
vatou Pláň ani Černici :-)

Štěpánka Talířová
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diecézní kaTecheTické sTředisko

V pátek 24. ledna 2014 od 16 hod. 
MšE SVATÁ PRO děTI 

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Českých Budějovicích.
 

V neděli 26. ledna 2014 od 14 hod.
děTSKý KARNEVAL 

v klášterním sále na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

V pondělí 6. ledna 2014 udělil biskup Pavel Posád tříkrálovým koledníkům slavnostní požehná-
ní na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Mgr. Iveta Holá, vikariát České Budějovice-město

JABOK
Vyšší odborná 
škola sociálně 
pedagogická 
a teologická

STUdIUM  SOCIÁLNÍ  PEdAGOGIKy 
A TEOLOGIE
•  denní i kombinovaná forma studia
•  600 hodin praxe v průběhu studia
•  bakalářské studium (ve spolupráci 
  s ETF UK)
•  vlastní kolej
•  kontakt: tel. 211 222 404, 
  jabok@jabok.cz, www.jabok.cz

den otevřených dveří: 5. 2. 2014 
od 10:00 a od 14:00
Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 
2014
Přijímací pohovor: červen 2014, srpen 
2014

NABÍdKA  AKREdITOVANýCH  VZdě-
LÁVACÍCH KURZŮ
kvalifikační kurzy:
•  Pedagog - vedoucí zájmových kroužků 
  (od 15. 3.)
•  Pedagog volného času / asistent pedago- 
  ga (od 12. 4.)
•  Pracovník v sociálních službách
  (od 17. 3.)

krátké kurzy pro pedagogy a sociální 
pracovníky:
•  úplná nabídka na www.jabok.cz/cdv
•  kontakt: tel. 603 330 793, cdv@jabok.cz, 
  www.jabok.cz/cdv

KRáTKá OZNáMENí 
A POZVáNí Z KLOKOT 2014

• Setkání seniorů 22. 1. 
17.45 hod. v Emauzích

• Řeckokatolická mše 26. 1. 
16 hod.

• První pátek v měsíci 7. 2. 
Celodenní adorace v Emauzích 

11-16.30 hod., pokračování po mši sv. 
v kostele 17.30-18.45 hod. s modlitbami, 

18.45-20.30 tichá
• Adorace se svátostí smíření 

v kostele každý pátek 17.30-20.30 hod.
• nové Klokotské poutnické 

oplatky
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Zamyslet se nad tím, že mezi námi žijí lidé, 
kteří potřebují pomoc druhých, a udělat pro 
ně dobrý skutek. K tomu nás vybízí Tříkrá-
lová sbírka České katolické charity. V čes-
kobudějovické diecézi vyrazilo do ulic měst 
a obcí zhruba 2500 Kašparů, Melicharů 
a Baltazarů. Tito dobrovolníci koledovali 
stejně jako loni na 52 místech.
Slavnostní zahájení sbírky proběhlo v režii 
českobudějovické Městské charity v pondělí 
6. ledna 2014 na náměstí Přemysla Otakara ii. 
v Českých Budějovicích. Koledníkům požeh-
nal českobudějovický pomocný biskup a pre-
zident Charity Mons. Pavel Posád. 
Hlavním smyslem sbírky je pomoc rodinám 
i jednotlivcům v nouzi, jak v České republice, 
tak v zahraničí. V každém místě sbírky je pře-
dem určeno, k jakému konkrétnímu účelu bu-

dou vybrané peníze sloužit. Po zkušenostech 
z loňských záplav nechávají diecézní, oblastní, 
městské a farní charity část finančních pro-
středků ze sbírky na okamžitou pomoc lidem 
při živelných pohromách. další část sbírky 
bude použita na různé sociální projekty, např. 
na nákup kompenzačních pomůcek pro senio-
ry, hospicovou domácí péči, mateřská centra, 
centra pro děti a mládež ze sociálně slabých 
rodin, na vybavení služby pro lidi s duševním 
onemocněním atd.
Sbírku je možné podpořit také převodem 
na bankovní účet Tříkrálové sbírky čís-
lo 66008822/0800, variabilní symbol 777, 
vedený u České spořitelny, nebo zasláním 
dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA 
na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, 
Charita obdrží 27 Kč).

Tuto dobročinnou akci pořádá českobudějo-
vická diecézní charita již potřinácté. „Za uve-
dené roky jsme díky vykoledovaným penězům 
pomohli lidem, kteří byli v našem kraji postiže-
ni záplavami, nebo se ne vlastní vinnou ocitli 
v sociální či životní nouzi. Peníze z Tříkrálové 
sbírky pomáhají také chudým a potřebným li-
dem v Bělorusku, Bulharsku, Rumunsku a Zim-
babwe,“ řekla ředitelka diecézní charity Mi-
chaela Čermáková. 
V minulém roce dobrovolníci vykoledovali 
4 025 035 Kč. 

Roman Tlapák,
diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky, 

tel. 732 474 234, e-mail: tlapak@charitacb.cz 

Mgr. Michaela Čermáková,
ředitelka Diecézní charity,

tel. 604 203 230, e-mail: reditel@charitacb.cz 

Tříkrálová sbírka 2014

Ve čtvrtek 2. ledna 2014 se sešli koledníci 
Tříkrálové sbírky před kostelem sv. Barto-
loměje v Milevsku. Křídy posvětil a kolední-
kům na cestu požehnal P. František. Společ-
ně jsme si pak zazpívali koledy, o kytarový 
doprovod se postaral právě P. František Mí-
ček. Potom se kolednické skupinky rozběhly 
na všechny strany, aby přinášely radostnou 
zvěst, popřály požehnaný nový rok a popro-
sily o příspěvek do zapečetěných kasiček. 
Farní charita Milevsko má ještě další dobro-
volníky, kteří koledují, ale slavnostního za-
hájení se nemohli zúčastnit. Přesto svůj čas 
a síly věnují této společné dobré věci. Všem 
dětem i dospělým dobrovolníkům děkujeme. 
Pán Bůh zaplať!

Alena Růžičková, 
ředitelka Farní charity Milevsko

Tříkrálová sbírka 
v Milevsku

V Poradně Eva naděloval na sklonku loňského roku Mikuláš i Ježíšek
V prosinci 2013 jsme se v Poradně Eva kromě 
poskytování sociálních služeb věnovali také 
předávání mikulášských nadílek a vánočních 
dárků dětem z našich klientských rodin. Vel-
mi děkujeme laskavým dárcům, kteří pomohli. 
V prvním případě sestry z Kongregace Nejsvě-
tější Svátosti v Českých Budějovicích darovaly 
pro děti 80 mikulášských balíčků, které jsme 
rozdali do rodin, se kterými spolupracujeme 
v poradenství a v terénním programu. Sestry 
z Kongregace myslí na děti ze sociálně slabých 
rodin po celý rok a přinášejí do poradny hrač-
ky, školní potřeby a další užitečné věci pro děti 
i jejich rodiče. Za jejich zájem o potřebné jim 
patří velký dík.

Před Vánoci jsme také v Poradně Eva získali 
pomoc od sdružení JCi  Česká republika - Hos-
podářští junioři, jehož členové uspořádali mezi 
sebou sbírku vánočních dárků. díky této sbírce 

jsme mohli rozdělit dárky mezi 140 dětí. Za všechny obdarované moc děkujeme!
Lucie Kolářová, Poradna Eva při Diecézní charitě v Českých Budějovicích



1/2014	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 STRANA	11

PROGRAM PRO děTi 
O JARNíCH PRáZdNiNáCH 

od pondělí 3. února od 18 hod. 
do středy 5. února do 18 hod. 

doporučený příspěvek: 250 Kč 

Přihlášky do 31. ledna na: 
Marie Šittová (776 707 268),

Markéta frejlachová (739 182 739),
Mfrejlachova@gmail.com 

Pořádají Vikariátní katechetické středisko, 
Kolpingova rodina Klokoty ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Tábor-Klokoty 
a obláty Panny Marie Neposkvrněné.

diecézní chariTa inforMuje
4. 1. so 10.00  Tříkrálová

P. Mgr. Pavel Liška, Netolice
1. 2. so 10.00 Hromniční

P. Mgr. Josef Sláčík, Prachatice
1. 3. so 10.00 Postní

Mons. Jiří Paďour OFMCap. Č. Budějovice
5. 4. so 10.00 Jarní

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., Č. Budějovice
3. 5. so 17.00 Májová

P. Mgr. Ivo Valášek, Jindřichův Hradec
13. 5. út 17.00 Fatimský den

P. Jan Löffelmann, JC.D., Strakonice
7. 6. so 17.00 Červnová

P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. Veselí n. L.
13. 6. pá 17.00 Fatimský den

P. Mgr. Jan Doležal, Písek
19. 6. čt 17.00 Boží tělo

Mons. Pavel Posád, Č. Budějovice
5. 7. so 17.00 Červencová

P. Karel Vrba, Záhoří u Písku
13. 7. ne 9.30 Fatimský den

P. Miroslav Nikola, Bavorov
2. 8. so 17.00 Letní

P. Mgr. Josef Stolařík, Ševětín
13. 8. st 17.00 Fatimský den

P. Václav Habart, Č. Budějovice
6. 9. so 17.00 Zářijová

P. Václav Pícha, JC.D., Č. Krumlov
13. 9. so 17.00 Fatimský den

Mons. Adolf Pintíř, Č. Budějovice
14. 9. ne  Hlavní
10.00 - Hlavní poutní mše

Mons. Jiří Paďour OFMCap. Č. Budějovice
15.00 - Mládežnická

P. Mgr. Roman Dvořák, Č. Budějovice
4. 10. so 17.00 Růžencová

P. Mgr. Bohuslav Richter, Č. Budějovice
13. 10. po 17.00 Fatimský den

P. Marek Donnerstag, Th.Dr., Týn n. Vlt.
1. 11. so 14.30 Dušičková

P. Miroslav Nikola, Bavorov
6. 12. so 10.00 Adventní

Opat Josef Michael Pojezdný OPraem., Praha

Lomec 2014
duchovní obnova ve Štěkni

diecézní charita připravila pro ředitele a za-
městnance charit krásné setkání na zámku 
ve Štěkni – u sester Congregatio Jesu. Jednalo 
se o duchovní obnovu, která trvala od čtvrtka 
12. prosince (počínaje mší sv. a večeří) do ne-
děle 15. prosince, kdy se končilo obědem. 
Z charit se nás sešlo okolo patnácti - někteří na-
stoupili později, jiní museli z různých důvodů 
ukončit svůj pobyt dříve. Rekolekci vedl jezuita 
P. Josef Čupr. Při jeho přednáškách jsme měli 
možnost se hlouběji zamyslet nad svým vzta-
hem k Bohu, měli jsme možnost využít příleži-
tost k duchovnímu rozhovoru i k svátosti smí-
ření. Každý den byla sloužena mše sv. V sobotu 
slavila 60. narozeniny matka představená S.M. 
Terezie Vasilová. Byli jsme všichni pozvá-
ni (za což velice děkujeme) s mnoha dalšími 
hosty na dopolední slavnostní mši sv. v Lesy-

ho sále, kterou celebroval P. Eliáš. Nádherným 
zpěvem celou bohoslužbu provázela sopranist-
ka Gabriela Puchmannová. Své sestře přijeli 
poblahopřát i sestřičky z Prahy a ze Slovenska. 
Po skvělém obědě v přátelské atmosféře byla 
možnost v 17 hod. vyslechnout předvánoční 
koncert italské hudby 17. století v podání sou-
boru Ecco una novella. Poslechli jsme si hru 
na barokní harfu, barokní kytaru nebo arcilout-
nu či theorbu. 
Celý pobyt na zámku ve Štěkni byl krásnou 
adventní vsuvkou do všedních pracovních dnů, 
kdy jsme se mohli nadechnout a silněji si uvě-
domit, za co všechno máme děkovat. V nepo-
slední řadě díky diecézní charitě a paní ředi-
telce Čermákové za uspořádání tohoto setkání 
i za její společenství s námi na této duchovní 
obnově. Alena Růžičková, FCH Milevsko

Vlevo: P. Josef Čupr, SJ. Vpravo: S.M. Terezie Vasilová (vpravo) přijímá gratulace spolusester.

diecézní charita České Budějovice již 5. rokem 
realizuje humanitární projekt Adopce na dálku 
pro chudě děti v Zimbabwe. Od října minulé-
ho roku mohou dárci přispívat nejen na chudé 
děti v dětském domově, ale též na děti, které 
navštěvují mateřskou školu Mary Ward v ob-
lasti Amaveni, Kwekwe. Náklady na jedno dítě 
jsou 13 EUR/měsíc včetně oběda. Počet dětí se 
pohybuje mezi 50 a 70. Rodiče často nemohou 
zaplatit poplatek za školku a dítě musí zůstat 
přechodně nebo i nastálo doma. dary poukáza-
né na mateřskou školu jsou využity na provoz 
školky; finanční podpora umožňuje, aby škol-
ku mohly navštěvovat i nejchudší děti z okolí. 
dále jsou finanční prostředky využity pro za-
jištění potřebného technického a materiálního 
vybavení tohoto zařízení. 
Na mateřskou školu mohou dárci přispět li-

Mateřská škola
bovolnou částkou na účet č. 1000039938/5500 
pod variabilním symbolem 41 000. Více infor-
mací o projektu na ww.adopcecb.charita.cz/
zimbabwe/materskaskola
Lukáš Janda, asistent projektu Adopce na dálku

DCH České Budějovice, Kanovnická 16, 
tel. +420 732 483 213



STRANA	12	 SETKÁNÍ	-	AKTUALITY		 1/2014

diecézní cenTruM Pro rodinu

Ohlas na akci „Světlo se šíří světem“ 8. 12. 
2013 v klášterním kostele Obětování Panny 
Marie v Českých Budějovicích.

Příchozích bylo o druhém prosincovém odpo-
ledni o něco víc než loni a hned v křížové chod-
bě před vstupem do kostela je uvítala výstava 
fotografií, věnovaných světlu, nazvaná „Krá-
lovství světla“. Kdo ví, kolik účastníků akce si 
všimlo; jejich mysl byla možná jinde. 
Setkání mělo podobný průběh jako v předchá-
zejících dvou letech. Byla sloužena mše sv. 
za všechny naše drahé, které jsme si přines-
li ve svých srdcích. Po povzbudivém kázání 
P. Gumenického mohl, kdo chtěl, přistoupit 
dopředu, zapálit od paškálu svíci a položit ji 
do připraveného prostoru s fotografiemi zemře-
lých dětí a jako přímluvu. Tentokrát byly i se-
znamy jmen čestně umístěny na stojanu blízko 
fotografií. Pak už šlo vše jako obvykle, vý-
znamná byla pro mnohé chvíle přijímání a spe-

Přineslo setkání rodin aspoň paprsek světla?
ciálního požehnání udíleného individuálně. 
Na závěr bohoslužby jsme vyšli doprováze-
ni světlem paškálu na rajský dvůr, kde jsme 
v kruhu letos i pod modrým nebem zakusili 
hmatatelně ruku v ruce to, že nikdo nemusí 
být se svým trápením a těžkostmi sám. Pak už 
posezení u kávy nebo čajem s malým občer-
stvením přivedlo mnohé k rozhovoru a někde 
i k výměně novinek za uplynulý rok, hodno-
cení akce…
Kdo přišel, neodešel myslím s prázdným srd-
cem; doufáme, že maličko naděje z šířícího se 
světla si domů odnášel. A neodešel ani s prázd-
nýma rukama: rozdávala se slunečnicová se-
mínka s obrázkem slunečnic a textem povzbu-
zení pro případné dny temnoty v budoucnu. 
Možná už jsou tato semínka vyzobaná z krmí-
tek, možná čekají do jara na uložení do květi-
náčku a přinesou radost a naději v dalším roce.
Přinášíme kratičký ohlas na setkání, které se 
konalo pro rodiny dětí, které odešly příliš brzy.

Vážení, chceme vám poděkovat za krásnou bo-
hoslužbu, která se konala 8. 12. 2013 v klášter-
ním kostele Obětování Panny Marie v Českých 
Budějovicích pro nás, rodiče dětí, které zemře-
ly. Tato vzpomínka spojená s Nejsvětější obětí 
se už stává tradicí a i za to jsme velmi vděčni. 
Je to posila nejen pro věřící, ale i pro ty, kteří 
nenašli svou cestu k Bohu. Všichni zúčastnění 
byli celým průběhem slavnosti očividně oslo-
veni a dokázali se tak i snáze smířit se ztrátou 
někoho ze své rodiny.
Náš zvláštní dík patří P. Jozefu Gumenickému, 
jáhnu Ing. Pavlu Poláčkovi a všem, kteří se 
na celém průběhu tohoto odpoledne podíleli.

Manželé Kalných

Text, který byl rozdáván na závěr akce, je k dis-
pozici ke stažení na našich webových stránkách 
http://www.dcr.bcb.cz/clanky/Prineslo-setkani-
rodin-aspon-paprsek-svetla.html

Autorem barevných fotografií byl pan Miro-
slav Kácal ze Zlivi, pro kterého se stalo foto-
grafování velkým koníčkem. Je třeba dodat, že 
i další návštěvníci těch bohoslužeb i turisté se 
jimi mohli potěšit v křížové chodbě klášterního 
kostela až do Třech králů. 
Sedmdesátiletý autor, který vidí to, co je 
v běžném shonu života ostatním skryto, napsal 
o svém zájmu v textu k výstavě:
„Asi v deseti letech jsem dostal od rodičů foto-
aparát Fokaflex. Moc jsem toho tehdy nenafo-
til. Rád jsem ještě maloval, ale zvítězila vášeň 
pro fotbal. Pravá touha po fotografování se 
naplnila až v roce 2008. Moje dospělé děti mi 

Ještě k výstavě fotografií„Království světla“

Pokračování na 13. straně.
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koupily fotoaparát Nikon. Digitální fotografie 
je pro mne moc skvělá. Slunce a světlo je pro 
mne veliké téma. Na svých procházkách kolem 
Zlivi, kde bydlím od dětství, mě světlo v krajině 
nesčetněkrát oslovilo. Dává mi v radosti přijí-
mat svět takový, jaký je, a milovat ho.“
Jakoby náhodou přišel koncem listopadu 
do kanceláře dCR pan Kácal pro radu, jak by 
mohl uspořádat svou první výstavu fotografií, 
na nichž bylo světlo ústředním tématem.
Jakoby náhodou jsme zrovna připravovali bo-
hoslužbu „Světlo se šíří světem“.
Jakoby náhodou kolegyně z diecézního kate-
chetického střediska nově zakoupily stojany 

Pokračování z 12. strany. s výstavními panely. (Tímto jim také velice 
děkujeme za zapůjčení.)
Jakoby náhodou a zcela nenápadně mohlo celé 
toto úsilí přinést radost.
V knize návštěvníků jsme po jejím skončení 
mohli pak třeba číst:
... krásné fotografie plné citu…
... krásný nápad, krásná výstava..
... krásné fotky, moc nás potěšily
... moc hezké fotky: nevšední námět – jen tak 
dál! 
Pro toho, kdo se na výstavu nedostal, přináší-
me alespoň některé z objevných pohledů pana 
Kácala na dalších fotografiích i v tomto čísle 
Setkání. Snad se budou čtenářům líbit i černo-
bílé variantě. -dcr-

Posezení „Ohromné maličkosti - drob-
né perly“ s Ak. arch. Davidem Vávrou,  
v neděli 9. 2. v 17 hod. v Malém sále Me-
tropolu v Českých Budějovicích. 
Návštěvníky akce čeká přednáška našeho 
významného popularizátora architektury 
a zároveň respektovaného autora knih o na-
šich architektonických skvostech, následná 
debata s ním a jako bonus promítání filmu 
o Českých Budějovicích z cyklu Šumná 
města.
Akce se koná v rámci Národního týdne 
manželství, jehož motto letos zní Ohromné 
maličkosti. Zveme především manželské 
páry (ale i ostatní) k příjemnému podve-
čeru. Je to „jen“ maličkost udělat si čas 
na sebe a společnou pěknou chvíli a právě 
v oněch maličkostech tkví umění dobré-
ho manželství a života. Udělejte si pěkný 
nedělní podvečer a přijďte si poslechnout 
o drobnostech, které je dobře nepřehléd-
nout a které jako ohromné maličkosti za-
padají do jedinečné mozaiky našeho man-
želství.
Prodej vstupenek od 16.30 v šatně Malého 
sálu, manželský pár zvýhodněné vstupné 
80 Kč, jednotlivci 50 Kč.  

„Ohromné maličkosti pro život“ v úte-
rý 11. 2. 2014 v 17 hod. ve společenském 
sále Šmidingerovy knihovny ve Strako-
nicích.
dCR dostalo pozvání v rámci Národního 
týdne manželství jako partner k debatní-
mu podvečeru o věčně zeleném tématu 
manželství. V letošním roce je inspirované 
mottem „Ohromné maličkosti“.
Zveme manžele ze Strakonic, ale i z oko-
lí blízkého i vzdálenějšího, aby si na sebe 
udělali čas - příjemný večer strávený 
společně může osvěžit partnerský vztah. 
i málo se počítá!
informace o dalších hostech a průběhu ve-
čera se dozvíte na konci ledna na http://
www.dcr.bcb.cz/udalosti/Ohromne-malic-
kosti-pro-zivot.html

„Světlo víry do zmatků světa“. Přednáš-
ka Mons. Aleše Opatrného v pondělí 24. 
2. 2014 v 17 hod. v sále klášterního kos-
tela Obětování Panny Marie v Českých 
Budějovicích
Zveme na přednášku o tom, co nám přiná-
ší pro život encyklika Lumen fidei (Světlo 
víry). Pozvání platí těm, pro které není víra 
formální záležitostí, ale základem života 
a kteří chtějí, aby jejich víra rostla. V sou-
vislosti s dotazníkem k synodu o rodině, 
rozeslaného také do naší diecéze, pouka-

dCR připravuje

Pokračování na 15. straně. 
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diecézní cenTruM Mládeže

Po adventním čase, kdy proběhlo několik du-
chovních obnov pro mládež, přišel čas Vánoc, 
naplněných očekávání a radosti.
Na různých místech se mladí zapojili do sil-
vestrovských oslav nebo je sami zorganizovali. 
V dCžM Ktiš se setkali mladí z různých koutů 
naší diecéze, aby prožili přelom kalendářního 
roku nejen společně, nejen s veselím, ale také 
s programem, který nám pomáhal zahlédnout 
duchovní smysl věcí.
Začali jsme oslavou Svaté Rodiny; vrcholem 
byla pěší pouť do nedalekých Chrobol – vždyť 
nejen letošní rok má být putováním za Pánem!
Možná jste si podobně jako já v předvánočním 
čase u některých záležitostí říkali: „To zařídím 
po Novém roce.“ Ten čas je tady. Znovu před 
námi stojí výzvy – některé každodenní, stálé, 
jiné specifické právě pro nadcházející rok.
Z aktivit pro mládež bude jedním z důležitých 
momentů diecézní setkání mládeže s otci bis-
kupy, ukončení aktuálního kurzu pro animáto-
ry, kterého se účastní 16 mladých, prázdninový 
ENTERcamp a ENTERjunior, Celostátní se-
tkání animátorů v Třešti atd. Mezitím budeme 
pokračovat v nejen v příležitostných setkáních 
pro vikariáty, ale těšíme se i z pravidelných 
společenství, která i v tomto roce budou na-
slouchat Pánu, modlit se a přinášet život svým 
farnostem i církvi.
V neposlední řadě moc děkuji dobrodincům, 
kteří různým způsobem práci s mládeží umož-
ňují a podporují!

Roman Dvořák, ředitel DCM a DCŽM

S novým rokem

Silvestrovská plavba na Ktiši
Termín akce: 29. 12. 2013 - 3. 1 2014 (5. 1.)

Silvestrovský pobyt na Ktiši začal pro týmáky 
daleko dříve než 29. prosince; připravovali zá-
zemí, program a pohodu. Pro nás, účastníky, 
to vypuklo v neděli, kdy začali přijíždět první 
z nás.
Prvním zážitkem byl koncert volyňského sbo-
ru s doprovodem varhan a houslí. K pobavení 
nám posloužila seznamovací hra s koštětem, 
fotbálek a další aktivity. 
Celý pobyt provázel námořnický duch. V pon-
dělí nás přivítali týmáci jako posádka lodi 
a začala plavba na Chrobolské výšiny. Připra-
vená hra na lodě, dobývání ostrovů a ostře-
lování nepřátel všechny bavila, užili jsme si 
jí a týmáci byli spokojeni s ,,fárplej“ hrou 
a spoluprací. Malování triček s námořnickými 
motivy a scénky posádky týmu byly nedílnou 
součástí pobytu. 
Každým dnem se objevovali noví účastníci, 

na silvestrovský večer nás dokonce bylo přes 
60, ale i přes velký počet byly modlitby velmi 
duchovně hluboké, pracovní nasazení více než 
perfektní a vzájemná tolerance značně povzbu-
zující. 
Velké duchovní povzbuzení přinesla děkovná 
večerní mše 31. prosince. Sloužil ji Roman 
dvořák, byl prostor pro zhodnocení uplynulé-
ho roku, pro osobní modlitbu, pro poděkování 
za to hezké, co nás potkalo.
Silvestrovský večer byl vrcholem příprav nás 
všech. Zábava, hudební program a divadelní 
hry všechny bavily a úsměvy sídlily ve tváři 
každého z nás. Po přelomu nového roku jsme 
zazpívali českou a slovenskou hymnu. Ze 
zimy jsme se přesunuli dovnitř a za doprovo-
du kytar a harmoniky se zpívalo a tančilo. 
Na Nový rok, ve středu 1. ledna, jsme vyrazili 

V sobotu 7. prosince se v Lišově uskutečnil 
první Večer mladých pro vikariát České Bu-
dějovice-venkov.  Sešlo  se  asi  dvanáct  mla-
dých a tři kněží.
Program  jsme  zahájili  v  18  hod.  mší  sva-
tou v kostele. Již předtím ochotné maminky 
a další farníci nanosili mnoho buchet a jiných 
pochutin, takže následujícím bodem progra-
mu byla hostina. V teple a s plným žaludkem 
se  nám  hned  lépe  seznamovalo.  Zahráli 
jsme si hru, při které jsme si mezi sebou růz-
ně měnili  identity,  takže už  jsme ani málem 
nevěděli, kdo vlastně jsme, ale zato jsme se 
dost nasmáli a dozvěděli se o sobě mnoho 
zajímavého.  Pak  následovalo  témátko  otce 
Marcina a diskuze nad tím, kdy je nám Pán 
v našich životech blízko. Večer jsme ukončili 
společnou modlitbou za naši diecézi. 
I když nás nebylo mnoho, vytvořila se krásná 
adventní atmosféra. díky všem, kdo se zapo-
jili do příprav, Lišovským za přijetí a pohoště-
ní. Budeme se těšit na příští setkání.  -dcm-

Hostina v Lišově

Zveme na DCŽM Ktiš
Hledání životní cesty 24.-26. 1. 2014
Pololetní prázdniny 30. 1.-2. 2. 2014

Pokračování na vedlejší straně.
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diecézní cenTruM Mládeže

na pouť do Chrobol. Cestou jsme měli několik 
zastavení k modlitbě a sdílení a nakonec jsme 
společně „dopluli“ na Chrobolské výšiny, 
do cíle naší plavby, kde jsme s dalšími poutní-
ky slavili mši svatou.
Těžko se nám loučilo s těmi, kteří odjíždě-
li dříve než my. filmy a večerní stolní hry, 
workshopy a přednášky skvěle doplňovaly 
velmi příjemný program. Poslední účastníci se 
rozjeli až v neděli 5. ledna. 
Tímto děkujeme všem zúčastněným a velké 
díky patří týmákům pod vedením kapitána Ro-
mana, a to jmenovitě: Jirkovi, Janičce, Jaruš-
ce a Janičce menší - díky vám všem. Všichni, 
kteří se zúčastnili, i ti, kteří neměli tu možnost, 
jsou srdečně zváni na další akce dCžM Ktiš.

Josef Bicek

Tak znělo téma adventní duchovní obnovy 
pro mladé, která proběhla 13.-15. prosince 
2013 na Ktiši.
Mladí začali přijíždět v pátek kolem sedmé 
hodiny večer na společnou večeři a páteční 
program. Všichni se během večera seznámili 
jak u seznamovací hry, tak i při volnočasových 
aktivitách (např. stolním fotbálku). Po hře nás 
otec Lukáš Jambor uvedl do obnovy. Modlitba 
v kapli, která celý páteční program uzavíra-
la, byla o našich potížích. Od konce modlitby 
do ranních rorátů bylo vyhlášeno silentium (na-
prosté ticho).
Následující den byl velmi náročný po stránce 
programu. V půl sedmé se všichni sešli k ran-
ním rorátům, v půl osmé byla snídaně. Po ní 
se všichni v Jeruzalémě (jedné z místnosti 
na faře) shromáždili k promluvě, kterou měl 
otec Lukáš. Mluvilo se o velmi zajímavém té-
matu – o našem vztahu k Bohu. Lukáš krásně 
mluvil i o vztazích mezi lidmi a věřím, že mno-
hým z nás pomohl poznat novou rovinu v této 
problematice. Po této promluvě bylo opět půl 
hodiny silentium, abychom měli čas na osobní 
ztišení a zamyšlení. Následně jsme se rozdělili 
do skupinek, ve kterých jsme dumali nad ope-
čováváním našich vztahů k lidem a převáděli 
tyto skutečnosti na vztah s Bohem. 
Po obědě, na který jsme hladově čekali, byl 
polední klid a možnost svátosti smíření. Na po-
lední klid navazovala práce na faře, procház-
ka s modlitbou růžence do okolí Ktiše a hra 
na dvoře před farou, takže jsme o pohyb a zá-
bavu měli postaráno. 
Po skončení hry se všichni přemístili do jídelny 
k společné večeři. Poté se v Jeruzalémě před-
nášeli výsledky našeho dumání ve skupinkách 
nad vztahy mezi lidmi a Bohem. další bod 
programu se odehrával opět v kapli – modlitba. 

„Slovo se stalo… a změnilo (v) život“

Mohli jsme při ní objevit své dobré vlastnosti 
a poděkovat za ně. Modlitby doprovázely krás-
né písně, které podbarvovaly naše děkování. 
Bylo to krásné... 
Abychom si užili i něco navíc, tak nás týmáci 
po skončení modlitby pozvali do čajovny, kde 
otec Lukáš odpovídal na dotazy, které jsme 
během obnovy mohli psát a házet do krabič-
ky tomu určené. Večer (a brzké ráno) jsme si 
všichni užili na 100% - každý podle svého.
V neděli byla ráno mše v ktišském kostele 
a poslední zreflektování akce. Ti, kteří odjížděli 
až po obědě, si před obědem zahráli hru, která 
se náramně povedla, a po výborném obědě se 
účastníci rozjeli do svých domovů.

Radim Pták

Pokračování z předchozí strany.

diecézní cenTruM Pro rodinu

zovali věřící na to, že nemají dostatečnou 
znalost encyklik a že v církvi ani nenachá-
zejí dostatečnou příležitost k jejich pozná-
ní. Nabízíme tedy přednášku o encyklice 
Lumen fidei, jejímiž autory jsou papežové 
Benedikt XVi. a františek. Zkušený pasto-
rální teolog si dal za cíl zpřístupnit běžné-
mu věřícímu tento nový dokument, proto 
není potřeba se obávat nesrozumitelnosti. 
Prostor bude otevřen otázkám účastní-
ků a předpokládáme, že v nabídce večera 
už nebude chybět ani kniha, která přináší 
komentář Mons. Opatrného k encyklice 

dCR připravuje
Pokračování z 13. strany.

Lumen fidei s četnými body k zamyšlení 
v závěru (připravuje Karmelitánské nakl.).

Víkend „Duchovní obnova s hudbou 
Antonína Dvořáka“ od pátku 7. 3. 
do soboty 9. 3. 2014 v nově opravené 
faře ve Volfířově.
Již podruhé připravujeme duchovní obno-
vu pro všechny věkové skupiny, hudebně 
založené rodiny i jednotlivce. Obnovu 
povede P. Michal Pulec, necháme se při 
ní oslovit dílem Antonína dvořáka Stabat 
Mater. Pro vaši lepší představu se můžete 
podívat na průběh tohoto typu duchovní 
obnovy na http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/
Duchovni-obnova-podle-Janovych-pasiji-

J-S-Bacha.html
Aktuální informace i přihlášku na akci na-
jdete na konci ledna na http://www.dcr.bcb.
cz/udalosti/Duchovni-obnova-s-hudbou.
html

„Aby láska v naší rodině rostla“ - du-
chovní obnova pro rodiny v sobotu 15. 
3. 2014 v Pelhřimově.
dCR připravuje duchovní obnovu pro 
manžele s názvem „Aby láska v naší ro-
dině rostla“. V programu duchovní obnovy 
bude přednáška podle etiky Phdr. Jiřiny 
Prekopové „Škola lásky v rodině“. Podrob-
nější informace najdete v průběhu února 
na http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/2014/03
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PošToVní schránka

Svátky vánoční přicházející bezprostředně 
po zimním slunovratu, kdy noc se krátí a světla 
přibývá, jsou téměř pro celý svět svátkem klidu, 
odpočinku a pohody. Pro křesťany jsou pak úzce 
spojeny právě tím světlem, které přichází skrze 
narozené děťátko, v chudobě položené do jeslí. 
Tak se bezprostředně před čtvrtou nedělí ad-
ventní stává v polistopadové éře i v našich kra-
jích, že k nám putuje Světlo z Betléma. i to je 
v poslední době označováno jako Světlo míru, 
což je evidentně pojem zpolitizovaný v součas-
ném znepřáteleném světě, jak uvedl i česko-
budějovický biskup, když toto světlo přebíral 
od chlapců v katedrále sv. Mikuláše (20. 12.). 
Tentokráte to nebyli skauti, ale mladí požárníci 
z nedalekého okolí, kteří z Lince do Českých 
Budějovic světlo přivezli. Slavnostní chvíle 
byla ozdobena vystoupením dětského pěvec-
kého sboru Canzonetta (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská) 
a umocněna přímým přenosem českobudějo-
vického studia ČRo. Jak dále otec biskup Jiří 
Paďour uvedl, ať je tato štafeta přenosu světla 
z Betléma skutečným poselstvím pokoje a při-
pomíná nám, že neslavíme jen narození malého 
děťátka, ale Ježíše, který byl skutečnou osobou 
a byl za nás ukřižován. Pro spásu celého světa. 
Na jeho kříži je nápis iNRi - Ježíš nazaretský, 
král židovský… Nesme si jeho světlo v našich 
srdcích a duších do našich domovů.

Bezprostředně nato začala v katedrále boho-
služba a na nedalekém Piaristickém náměstí 
vystoupení borovanských betlemářů, kteří zde 
předvedli v pantomimickém vyprávění živý 
Betlém, který se již několik roků těší velkému 
zájmu malých i velkých diváků. (...) dodej-
me jen, že vystoupení bylo velice zdařilé… 
„I stalo se v oněch dnech, že do Judska, města 
Davidova, které se Betlem nazývá, přišli Josef 
a Maria… A naplnily se dnové a ona porodi-
la děťátko, které zavinula a položila do jeslí… 
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou 
novinu pastýřům zvěstuje…“

Zatímco na českobudějovickém náměstí den-
ně pokračovaly zábavné pořady s populárními 
umělci, nezbylo než pospíchat do nejstaršího 
českobudějovického kostela sv. Prokopa a sv. 
Jana Křtitele na koncert duchovní hudby žen-
ského komorního pěveckého sboru BELLA 
MUSiCA, jehož vystoupení bylo také pro mysl 
potěšující a duši uklidňující. 

Snad jsem v ukvapeném toku doby pozapomněl 
na dřívější tradice. Můžeme ještě připomenout 
sv. Barboru (4.12.), legendární mučednici a pa-
tronku horníků, jejímž atributem je především 
kalich s hostií. V předvečer svátku chodívaly 
po domech ženy a děvčata zahalené do bílých 
prostěradel či šatů. Hodným dětem nadělovaly, 
na zlé hrozily metlou. dále i sv. Ambrože (7. 
12.), biskupa a církevního učitele, zobrazované-
ho s inspirující holubicí ducha Svatého. dalším 

atributem jsou například důtky, kterými pouka-
zoval na církevní tresty pro hříšníky, zejména 
císaře Theodosia i. za jeho krutost. Ojedině-
lým zvykem bývalo jeho honění dětí, koštětem 
hrozil výpraskem. Občas ale utrousil i nějakou 
cukrovinku. Za dveřmi pak čekala sv. Lucie (13. 
12.), patronka švadlen a kočích. Nejznámější 
nejspíš bude pořekadlo: „Svatá Lucie, noci upi-
je…“ (dodejme - ale dne nepřidá). 

Po radostné třetí adventní neděli je zde čtvrtá 
a s ní i poslední radovánky a také již tradiční 
„Vánoce na Starém Městě se staročeskou vá-
noční uličkou v Panské“ s předváděním a pro-
dejem tradičního lidového umění… Poslední 
roráty… Moc tajemná nás ve tmě obestírá… 
Nad Betlémem vyšla hvězda… 

František Růžička, České Budějovice
(Text byl redakčně zkrácen.)

Světlo Vánoc
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Personalia 

USTANOVENí
Bořivoj Prajer, trvalý jáhen, byl k 1. 1. 2014 
odvolán z funkce administrátora in materiali-
bus farnosti Sedlec, vikariát České Budějovi-
ce-venkov. 
Upřímně mu děkujeme za 23 let obětavé já-
henské služby v českobudějovické diecézi 
a pro léta odpočinku přejeme zdraví, stálou 
Boží ochranu a požehnání.

P. Mgr. Pavel Liška byl od 1. 1. 2014 ustano-
ven excurrendo administrátorem farnosti Sed-
lec, vikariát České Budějovice-venkov. Všech-
na dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti. 
Mgr. Hana Koukalová, pastorační asistentka 
Tábor-Klokoty, byla od 1. 1. 2014 jmenována 
diecézní ředitelkou Papežských misijních děl. 

žiVOTNí JUBiLEA
P. Václav Pícha, JC.D., kancléř českobudějo-
vického biskupství a sídelní kanovník Kated-
rální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Bu-
dějovicích, oslaví 6. února 2014 své padesáté 
narozeniny.
K tomuto významnému životnímu jubileu 
upřímně blahopřejeme. 

ÚMRTí
P. Zdislav Pešat zemřel 18. 12. 2013 v ne-
mocnici Milosrdných sester v Praze pod Petří-
nem ve věku 59 let. Pohřben byl 27. 12. 2013 
do řádového hrobu premonstrátů na hřbitově 
v Praze-Nebušicích.
R. I. P.  -acebb-

VýROČí V LEdNU 2014
2. ledna uplyne 141 let od narození svaté Te-
rezie z Lisieux (2.1. 1873 - 30. 9. 1897)
Veronika Barátová - Velká malá Terezie
Předkládanou knížečku tvoří krátká 
zamyšlení nad vlastními slovy sva-
té Terezie z Lisieux (1873-1897), 
jíž od dětství fascinovala dynamika 
vztahu pozemského života a věčnos-
ti, „už ano, a ještě ne“ plnosti křes-
ťanského života.  váz., 96 s., 109 Kč

6. ledna uplyne 10 let od úmrtí Jiřího Re-
insberga (30. 3. 1918 Brno - 6. 1. 2004 Praha)
Jiří Reinsberg - Probíhejte Jeruzalém 
a sviťte (2. vydání)
Kniha obsahuje nedělní zamyšlení 
otce Jiřího Reinsberga, dlouholetého 
faráře v pražském chrámu Matky Boží 
před Týnem a také u sv. Havla.

brož., 132 s., 149 Kč

Antonio Maria Sicari - Poselství Jana 
od Kříže
Sv. Jan od Kříže je nazýván vel-
kým mystikem. Kniha je průvodcem 
po jeho díle a zabývá se jak delšími 
a obecně známými texty, tak přede-
vším jeho hlubokým vztahem k biblické Písni 
písní. Uspokojí ty, kdo si oblíbili křesťanskou 
mystiku, i ty, kdo se obdivují Janovým psycho-
logickým postřehům a vysoké poetické a literární 
hodnotě jeho textu. brož., 472 s., 320 Kč

Eduard Martin - Kočičí příběhy
Osobité autorovo zamyšlení nad 
mezilidskými vztahy i životními 
událostmi tentokrát vychází z kon-
krétních příběhů, jejichž hlavními 
aktéry jsou kočky. Ovšem nenech-
me se zmást! Hlavním tématem je vždy člověk, 
který si pomocí „kočičích příběhů“ uvědomuje, 
kým opravdu je, a prožívá a napravuje své vztahy 
s bližními. brož., 133 s., 139 Kč

Jany Fournier - Recepty svaté Hildegardy
Vyzkoušené recepty, které vycházejí 
z poznatků sv. Hildegardy o přírodě 
a léčení zdravou stravou a bylinka-
mi. Jsou složeny pouze z potravin, 
koření nebo bylinek, které jsou „leh-
ké, stravitelné, dodávají životní síly“ 
nebo obsahují ingredience, které Hildegarda pre-
ferovala pro jejich příznivé účinky na lidské tělo 
i psychiku.  brož., 139 s., 149 Kč

Vojtěch Kodet - Promluvy III. (CD)
Cd s promluvami V. Kodeta nahra-
nými při večerech chval v kostele 
sv. Havla v Praze v letech 2012-
13 a na letním táboře JUMP 2013 
v Kostelním Vydří. 

Celkový čas: 2 hod. 3 min. MP3, 99 Kč

KARMELiTáNSKé
NAKLAdATELSTVí 

www.ikarmel.cz

ČESKÁ KřESťANSKÁ 
AKAdEMIE TřEBOň

zve

ve středu 29. ledna 2014 

na vzpomínkový večer:
P. josef Petr ondok 

kněz, teolog, filosof, matematik, 
biolog, politický vězeň 

a čtvrtstoletí jeho práce Třeboni

Na působení doc. J. P. Ondoka v Třeboni 
budou vzpomínat jeho spolupracovníci 

doc. J. Pokorný a dr. J. Květ. 

Jako hosté pohovoří o tom, jak se promí-
talo přírodovědné vzdělání J. P. Ondoka 
do jeho působení na Teologické fakultě 

JU v Českých Budějovicích,
Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.,

a Mgr. Martina Pavelková.

Vzpomínkový večer se koná 
v 19 hod.

v aule Gymnázia Třeboň.

Vstupné dobrovolné.

římskokatolická farnost 
Třeboň

pořádá

***
v sobotu 22. února 2014

šKOLENÍ PRO LEKTORy,
kteří při bohoslužbách čtou 

z Písma svatého.
Zveme také zájemce a ministranty 

z okolních farností.
Třeboňská fara, 10.30-13 hod.

Účast zdarma. 

***
v sobotu 15. března 2014 
(před druhou postní nedělí)

POSTNÍ dUCHOVNÍ OBNOVU 
pod vedením P. Lva Eliáše, OFMCap.

Třeboňská fara, 9-14.30 hod.

Po mimořádně požehnané národní pouti 
českých a moravských diecézí do Svaté země 
v závěru Roku víry volá papež František 
všechny biskupy ČR do Říma „k apoštol-
ským prahům“, a to již v únoru 2014. Je ve-
lice vhodné svou přítomností vyjádřit jedno-
tu s našimi biskupy – pastýři – při cestě AD 
LIMINA do Říma ke Svatému otci.

Pouť ČR „k apoštolským prahům“ bude za-
hájena v Římě na Světový den nemocných, 
o památce Panny Marie Lurdské, v úterý 11. 
2. 2014, a bude vrcholit v pondělí 17. 2. 2014 
při setkání s papežem Františkem.

Každý ze 7 dnů budeme slavit se všemi našimi 
biskupy mši svatou vždy v jedné ze 7 hlavních 
římských bazilik a tím před celou církví i naší 
společností vyjádříme jednotu naší katolické 
církve s církví univerzální pod vedením papeže 
františka.

Organizačním zajištěním pověřila ČBK opět 
poutní centrum biskupství královéhradeckého 
a Českomoravskou fatimu v Koclířově, kam, 
prosím, zasílejte své přihlášky na 9-denní pouť 
autobusem ve dnech 10.-18. 2. 2014 za 8.700,- 
Kč a leteckou 8-denní pouť ve dnech 11.-18. 
2. 2014 za 12.700,- Kč.

Přihlášky přijímá: Poutní centrum biskupství 
královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové, mob. 731 646 800 nebo 
731 598 752, e-mail: recepce@cm-fatima.cz ; 
poutnik@bihk.cz;www.bihk.cz

NáVŠTěVA Ad LiMiNA 
APOSTOLORUM

- pozvání pro kněze a věřící
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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).

* Jihočeské studio Jan připravuje dvoudíl-
ný pořad s názvem Poslední Rožmberkové. 
V prvním dílu, který vysíláme v úterý 21. led-
na od 22.00 (do 22.25), zaměříme pozornost 
na prožívání masopustního období. Jak rene-
sanční šlechta trávila zimní čas? Jak se bavila 
během masopustu? Kromě konkrétních příkladů 
ilustrovaných ukázkami z dobových pramenů, 
týkajících se posledních vladařů rožmberského 
domu Viléma a Petra Voka, se zamyslíme také 
nad obecnějšími kulturně historickými otázka-
mi - např. otázkou vnímání času před čtyřmi 
staletími. V druhé a závěrečné části, kterou na-
ladíte ve čtvrtek 30. ledna od 22.00 (do 22.25), 
se soustředíme na prožívání zimního postního 
období. Jak se vůbec v průběhu historie ustano-
vilo období postu? Jaké dny během roku platily 
za postní? Jaká byla typická postní jídla a ná-
poje? Těšit se opět můžete na konkrétní ukáz-
ky z dobových pramenů, týkajících se Viléma 
a Petra Voka z Rožmberka. Pozornost věnujeme 
také popisům zimních zábav a slavností. Hosty 
ve studiu jsou pedagogové filozofické fakulty 
JU v Českých Budějovicích Mgr. Kateřina Pra-
žáková, Phd. a doc. Phdr. Josef Hrdlička, Phd.

* Vše je ve vás, říká Barbora Klang, mladá žena, 
která se zabývá koučováním. V tomto případě 
ale nejde o sportovní disciplínu. Koučování je 
metoda poradenství, kdy trenér (kouč) nedává 
klientovi pevné rady a doporučení, ale společně 
s ním hledá řešení. Koučování mohou využívat 
lidé v různých životních situacích - nízké sebe-
vědomí, problémy v pracovních nebo partner-
ských vztazích, potíže s komunikací. O tom, jak 
koučování probíhá, k čemu je dobré a jestli má 
nějakou spojitost s křesťanstvím, uslyšíte v po-
řadu Mezi slovy v sobotu 25. ledna ve 22.10 
nebo v repríze ve čtvrtek 30. ledna od 9.30. 
K poslechu pořadu s podtitulem Koučink jako 
cesta k osobnímu rozvoji zve redaktorka a mo-
derátorka Terezie Breindlová. 

* Až do 24. 2. 2014 běží na vlnách Proglasu 
duchovně vzdělávací pořad s názvem Církevní 
dějiny v zrcadle času II. (1870-1945). Hos-
tem redaktora Petra Pospíšila je Paeddr. Mar-
tin Weis, Th.d., církevní historik, který působí 
na Teologické fakultě JU v Českých Budějovi-
cích. do dějin církve se můžete ponořit každé 
pondělí od 16.00 a v repríze vždy následující 
neděli od 10.30. 27. ledna si položíme otázku, 
zda byl Pius XI. největším papežem 20. století? 
3. února se pustíme do ožehavého tématu Na-
cismus a křesťanství. 10. 2. nastíníme problema-
tiku nacismu u katolíků v Protektorátu Čechy 

a Morava. 17. 2. se podíváme, jak vypadala ka-
tolická církev na Slovensku za 2. světové války.

* U příležitosti jubilejního roku 2014, ve kte-
rém slaví královéhradecká diecéze 350 let své-
ho trvání, a zároveň bývalý královéhradecký 
seminář 300 let svého vzniku, připravilo studio 
Vojtěch dvanáctidílný dílný cyklus pořadů s ná-
zvem Královéhradecká diecéze v proměnách 
času. Po celý rok se budeme procházet dějina-
mi diecéze, poukazovat na zajímavé momenty 
i osobnosti v její historii i mapovat jejich vliv 
na současnost v diecézi. Cyklus vzniká ve spo-
lupráci s diecézním teologickým institutem 
Hradec Králové a Katedrou pomocných věd 
historických a archivnictví při filozofické fa-
kultě UHK. První díl s názvem Počátky králo-
véhradeckého biskupství a co jim předcházelo 
naladíte v úterý 28. ledna od 22.00 (do 22.25). 

* Olomoucké studio Radim připravuje na úte-
rý 4. února od 22.00 (do 22.25) další pořad 
z cyklu U. Tentokrát se podíváme do obce 
Blatnička poblíž poutního místa sv. Antonín 
na Blatnické hoře. Tam farníci na podzim osla-
vovali dokončení generální opravy tamějšího 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nyní ho zdo-
bí i nová vitrážní okna od malíře Jana Jemelky. 
Pojďte s námi na audioprohlídku kostela v Blat-
ničce zářícího novotou.

* dětský magazín Barvínek si každé úterý 
od 16.00 nejraději naladí děti a mládež, proto-
že nabízí poučení i pobavení právě pro ně. 28. 
1. vysíláme Lednový magazín Barvínku. Za-
čátkem roku se obvykle ohlížíme za dětskými 
filmy a novinkami ze světa hudby v minulém 
roce. Ani tentokrát tomu nebude jinak. 4. 2. si 
povíme, co dělá spisovatelka. O psaní knížek, 
o kráse češtiny, o tom, kolik práce dá napsání 
a vydání knížky, ale také o zajímavém projek-
tu Čtení pomáhá se pobavíme se spisovatelkou 
Alenou Ježkovou. 11. 2. se sejdeme V opeře! 
Anglický režisér david Sulkin, který v r.1994 
nastudoval se členy opery Národního divadla 
moravskoslezského Janáčkovo dílo Příhody 
lišky Bystroušky, si nepřál, aby dětské role 
v opeře hráli dospělí. Tak vzniklo dětské Operní 
studio, které dnes funguje jako zcela svébytný 
soubor dětí různého věku, které účinkují v čino-
hře, muzikálu i opeře spolu s dospělými sólisty. 
Jak se s dětmi - mladými, ale mnohdy velmi 
talentovanými zpěváky a herci - pracuje, a jaké 
sny mají o své umělecké budoucnosti? 18. 2. tu 
opět máme Telefonické Riskování, tak se můžete 
zapojit. Na slyšenou se těší Luděk Strašák a Ka-
teřina Kovaříková. -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

Papež František - Evangelii gaudium 
(Radost evangelia)
Apoštolská exhortace papeže 
františka, při níž vycházel ze 
závěrečných propozic loňské-
ho synodu o nové evangeli-
zaci. Exhortace se vyznačuje 
velmi přístupnou a čtivou for-
mou a nese se v téměř důvěrném tónu.

Brož., 184 s., 99 Kč

Papež František - Jednou větou
Svatý stolec založil účet 
na Twitteru v prosinci 2012 
ještě za papeže Benedikta 
XVi. Tři měsíce nato zde 
jeho nástupce františek 
zveřejnil svou první zprá-
vu. Knížka zachycuje první 
půlrok papežovy komuni-
kace, zvl. s nejmladšími křesťany i s jejich 
nevěřícími přáteli.

Brož., 64 s., 89 Kč

Liturgický kalendář na rok 2014
Praktické malé vydání. Kaž-
dá stránka obsahuje jeden tý-
den. Nechybí žádné informace, 
na které jste zvyklí z předešlých 
diářů. Brož., 64 s., 48 Kč

Benedikt XVI. - Benediktovo evangelium
Kniha promluv, ve kterých 
papež Benedikt na základě 
evangelijních úryvků rozví-
jí svá zamyšlení nad životem 
křesťana dnes.
 Váz., 192 s., 199 Kč

Silvano Fausti - Nad evangeliem podle 
Jana (vyjde v únoru)

dOTEď VYŠLO:
Nad evangeliem podle 
Marka Váz., 468 s., 495 Kč
Nad evangeliem podle Ma-
touše Váz., 632 s., 595 Kč
Nad evangeliem podle Lu-
káše Váz., 848 s., 789 Kč
Svoboda Božích dětí. Lectio divina nad Lis-
tem Galaťanům  Váz., 288 s., 285 Kč
Konec času. Lectio divina nad Prvním lis-
tem Soluňanům Váz., 176 s., 199 Kč



„Království světla“



Svátek  Uvedení  Páně  do  chrámu  se  lidově 
nazývá Hromnice. dříve  jím končívala doba 
vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy 
Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho 
narození do jeruzalémského chrámu, aby ho 
odevzdali Bohu. 
Mojžíšův  zákon  totiž  předepisoval,  že  kaž-
dý mužský prvorozenec musí  být  zasvěcen 
Bohu. Panna Maria a Josef s dítětem Ježí-
šem splnili  tento předepsaný úkon a setkali 
se při tom se starcem Simeonem a prorokyní 
Annou (podle toho se též svátek ve východní 
církvi nazývá Hypapanté - setkání). 

Tento svátek je obohacen symbolem žehná-
ní svící, které mají významnou symbolickou 
úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby 
jiným dala světlo... 
Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící 
každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným 
světlem, abychom nechodili ve tmách, ale 
věrně kráčeli po tvých cestách.
Svátek Uvedení Páně do chrámu je v katolic-
ké církvi slaven i jako Světový den zasvěce-
ných osob

Přijď, Pane Ježíši, 
a proměň noc našeho života v den.

Přijď, Pane Ježíši, 
ty, kterého národy očekávají, 
a potěš nás svou blízkostí. 

Přijď ty, lesku Boží nádhery, 
ty, sílo a moudrosti Boží: 
Proměň noc našeho života v den 
a dej světlo našim očím. 
(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)

Papež Jan Pavel  II.  v  roce 1997 spojil  litur-
gický svátek Uvedení Páně do chrámu, který 
připomíná  Ježíšovo  zasvěcení,  s  připomín-
kou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život ce-
loživotní službě Bohu i lidstvu.
Když Svatý otec oficiálně vyhlásil 2. únor jako 
den zasvěcených osob, stvrdil tak již mnoha-
letou  církevní  tradici.  Při  této  příležitosti  di-
ecézní biskupové již tradičně zvou k setkání 
všechny  řeholnice  a  řeholníky,  kteří  působí 
v jejich diecézích. Členky a členové různých 
řeholních společenství i sekulárních institutů 
děkují se svými diecézními biskupy při spo-
lečné bohoslužbě Bohu za dar svého povolá-
ní a vzájemně se povzbuzují k věrnosti církvi 
a horlivosti ve svém poslání.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu... 
(Z liturgie Hromnic)

2. února - hromnice, svátek uvedení Páně do chrámu,
světový den zasvěcených osob

Ve východní církvi se tento svátek nazývá „Setkání s Pánem“ (hypapante). Simeon 
a Anna se setkávají se Spasitelem - Zachráncem. Jde o setkání oblažující! Stařec, 
který toho ve svém životě už tolik zažil, nyní prožívá vrcholné štěstí, uviděl Spasi-
tele. Nic většího už mu svět nemůže ukázat ani dát.
Setkání s Pánem - to je chvíle naplnění a milosti! Setkání s lidmi tak často zraní, 
zabolí, poskvrní, znejistí, zatíží a naplní smutkem... Naproti tomu setkání se Spa-
sitelem - Zachráncem má moc uklidnit, potěšit, očistit, posvětit, nasměrovat a za-
chránit.
Nebojme se proto být ve stálém „setkání s Pánem“.

(Josef Hlouch, Minutěnka)


