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Dialog naší slabosti s Boží věrností
(...) Boží zásah umožňující nám vytrvat až do konce, až k definitivnímu
setkání s Ježíšem, je výraz Jeho věrnosti. Je to jakýsi dialog mezi naší
slabostí a Jeho věrností. On je silný
ve svojí věrnosti.
(...) Jsou různé výzvy, s nimiž se vy,
mladí univerzitní studenti, musíte vyrovnávat s vnitřní pevností a evangelní smělostí. Statečnost a smělost. Sociálně-kulturní kontext, ve kterém se

nacházíte, je někdy zatížen průměrností a nudou. Netřeba se podvolovat
monotónnosti každodenního života,
nýbrž věnovat se plánům širokého
rozletu a jít za hranici toho, co je běžné. Nenechte si ukrást nadšení své
mladosti! Bylo by také chybou nechat
se uvěznit ve slabém a jednotvárném
myšlení nebo v globalizaci koncipované jako uniformita. Pro překonání
Pokračování na 3. straně.

Sympozium k 10. výročí úmrtí P. Josefa Petra Ondoka
Knězi, teologovi a botanikovi Josefu Petru Ondokovi bylo věnováno sympoziu na Teologické fakultě JU začátkem listopadu.
Zúčastnilo se ho více než sedmdesát lidí. Připomněli si mimo jiné statečnost Petra Ondoka, kterou prokázal při pobytu v komunistických lágrech, jeho filosofické myšlenky, matematickou logiku, empatické chování, činy i kněžskou službu.
vězení za údajnou velezradu. Ve skutečnosti se komunistům nelíbilo,
že byl chvíli před tím vysvěcen na kněze biskupem Kajetánem Matouškem, a že pracoval ve vzdělávacích a pastoračních katolických
kroužcích. Muklem - tedy „mužem určeným k likvidaci“ byl celých
dvanáct let.
K jeho propuštění údajně pomohla žádost Jednotného zemědělského
družstva Mydlovary. To si stěžovalo, že má nedostatek zaměstnanců
a že Josef, rodák z obce, by se jim do party hodil. Je nutno říci, že v té
době pracoval v JZD Josefův strýc. A tak tehdy sedmatřicetiletý Josef
začal pracovat ve stavební skupině jako přidavač. Práce se mu nelíbila,
chtěl jinam. Shodou okolností tehdy potkal v Brně biologa a filosofa
Josefa Svobodu, který mu našel místo v Botanickém ústavu Akademie
věd. Nejprve v Brně a pak v Třeboni.

Na sympoziu k 10. výročí úmrtí tohoto významného muže byla také
slavnostně pojmenována knihovna Teologické fakulty Jihočeské univerzity. A jak jinak než po Josefu Petru Ondokovi, který dlouhá léta
na teologické fakultě učil.
Na její počest si šampaňským připili účastníci sympozia v čele s rektorem Jihočeské univerzity Liborem Grubhofferem, děkanem Teologické fakulty Tomášem Machulou a řečníky prof. Karlem Skalickým,
doc. Janem Pokorným z Botanického ústavu AV ČR, prof. Jiřím Hanušem, vedoucí knihovny Evou Křížkovou a generálním představeným
kongregace petrinů Tomášem Cyrilem Havlem.
Josef Petr Ondok napsal více než stovku přírodovědeckých prací a studií, dvě desítky filosofických a teologických článků a několik knih:
Důkaz nebo hypotéza Boha?; Člověk a příroda. Hledání etického vztahu; Bioetika; Bereme smích vážně?; Čmelák asketický. Úvahy o křesťanské spiritualitě a Řeč o Bohu.
Poslední vydaná kniha Muklovský Vatikán je vzpomínkou na léta strávená v komunistických věznicích Mírov, Jáchymov, Leopoldov a Valdice. Josef Petr Ondok byl odsouzen roku 1952 k sedmnácti letům

Jak uvádí tehdejší Josefův kolega Jan Květ, ekologie mokřadů jistě
nebyla původním primárním zájmem filosofa a teologa. „Ale jakmile
přišel do nového prostředí, chopil se nabídnuté příležitosti a jeho znalost matematiky a matematického modelování ho brzy učinila cenným
členem třeboňského pracoviště po dalších více než pětadvacet let.“
Mimo to se věnoval i duchovní činnosti. V roce 1969 se stal výpomocným duchovním v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Připravoval a zároveň pořádal bohoslužby, oblíbené byly
jeho biblické hodiny, a to zvláště mladými studenty. Později se zaměřil
na bytové semináře. V 70. letech se situace ve státě přiostřila a Josef
přišel o souhlas vykonávat duchovní činnost. Jako kněz mohl působit
znovu až po roce 1989.
Když se v roce 1991 zakládala Teologická fakulta v Českých Budějovicích, dostal Ondok nabídku, zda by zde nechtěl učit filosofii. Souhlasil, i když prý naznačil, že není dostatečně připravený. Už ve věznicích
se svým přátelům zmiňoval, jak bolestivé pro něj je, že nemůže číst
a bádat ve filosofické literatuře a tento handicap cítil téměř celý život.
Vrhnul se tedy do studia filosofických textů tak, aby studentům mohl
přednášet dějiny filosofie, etiku i speciální metafyziku. Na katedře fi-tflosofie a religionistiky působil až do své smrti v roce 2003.
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těchto rizik je třeba sledovat nikoli model sféry. Modelem pravé globalizace,
která je dobrá, není kulová plocha, v níž je nivelizován každý výčnělek a mizí
každá odlišnost, nýbrž model mnohostěnu, který obsahuje rozličné prvky
a respektuje jednotu v rozmanitosti. Obranou jednoty bráníme také různosti.
Jinak by tato jednota nebyla lidská.
Myšlení je totiž plodné, je-li vyjádřením otevřené mysli, která rozlišuje a je
neustále osvěcována pravdou, dobrem a krásou. Pokud se nenecháte podmiňovat dominantním názorem, ale zůstanete věrní křesťanským, etickým
a náboženským principům, naleznete také odvahu jít proti proudu. V globalizovaném světě budete moci přispět k uchování vlastního svérázu a osobitosti, pokud nesnížíte etickou úroveň. Pluralita myšlení a individualit totiž
odráží mnohotvárnou moudrost Boží, pokud se přistupuje k pravdě, dobrotě a kráse s poctivostí a intelektuální přesností, takže každý může být pro
všechny darem a ziskem.
Odhodlání kráčet ve víře a jednat důsledně podle evangelia ať vás v této adventní době provází, abyste autenticky prožili slavnost Narození Páně. Může
vám v tom pomoci krásné svědectví bl. Piera Giorgia Frassatiho, který, když
byl student jako vy, říkával: „Žít bez víry, bez pokladu, který je třeba hájit, bez
podpory dávané pravdě v neustálém boji - to není život, ale živoření. Nemáme však nikdy živořit, nýbrž žít.“ (List a I.Bonini, 27.2.1925).
Díky a požehnanou cestu k Betlému!
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Kájov – Vikariátní konference vikariátu Český Krumlov – biskup Jiří
České Budějovice, Kněžský domov – Návštěva (17 hod.) – oba biskupové
Linec – Převzetí Betlémského světla – biskup Jiří
České Budějovice, katedrála – Mše sv. pro Biskupské gymnázium (10 hod.)
– biskup Jiří
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Předání Betlémského světla
(16.20 hod.) – biskup Jiří
České Budějovice, Biskupství – Setkání s bohoslovci – oba biskupové
České Budějovice, katedrála – Slavnost posvěcení katedrály (17 hod.)
– biskup Jiří
Stráž nad Nežárkou – Slavnost Narození Páně (20 hod.) – biskup Pavel
Jindřichův Hradec – Slavnost Narození Páně (22 hod.) – biskup Pavel
České Budějovice, katedrála – Slavnost Narození Páně (24 hod.) – biskup Jiří
Novosedly nad Nežárkou – Slavnost Narození Páně (8 hod.) – biskup Pavel
České Budějovice, katedrála – Slavnost Narození Páně (9 hod.) – biskup Jiří
Jindřichův Hradec – Slavnost Narození Páně (9.30 hod.) – biskup Pavel
České Budějovice, katedrála – Mše sv. (9 hod.) – biskup Jiří
České Budějovice, katedrála – Mše sv. (15 hod.) – biskup Jiří
České Budějovice, katedrála – Mše sv. (9 hod.) – biskup Jiří
Český Krumlov – Mše sv. (9.30 hod.) – biskup Pavel
České Budějovice, Biskupství – Postgraduál – biskup Jiří
České Budějovice, Biskupství – Setkání s polskými kněžími – oba biskupové
České Budějovice, katedrála – Setkání řeholníků (9.30 hod.) – oba biskupové

Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny.
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P. Gaudens František Kašík, OFMCap.
Letos uplynulo rovných sto let od narození a zároveň také pětadvacet let od úmrtí tohoto obětavého kněze řádu bratří kapucínů, kterému
bylo Božím řízením umožněno, aby po likvidaci mužských klášterů v roce 1950 mohl jako ne řádový, ale diecézní kněz po dobu osmatřiceti
let (1950-1988) příkladně působit v duchovní správě ve dvanácti farnostech českobudějovické diecéze, mezi nimi také v tak významných,
jako je Jindřichův Hradec nebo poutní místo Kájov. Určitě si zaslouží, abychom si ho při příležitosti jeho životních výročí připomněli.
Rodištěm výše jmenovaného kněze - i místem, kde na hřbitově očekává slávu vzkříšení,
ve které pevně věřil a které, jako římskokatolický duchovní, neúnavně hlásal a utvrzoval
tuto víru v Božím lidu - je obec Zhoř ležící
na Českomoravské vrchovině v okrese Jihlava, vzdálená například 16 km od Jihlavy nebo
33 km od Třebíče. Je také sídlem samostatné
římskokatolické farnosti brněnské diecéze.
Po náboženské stránce je to obec velmi zbožná, v roce 1930 z 365 obyvatel se 364 hlásilo
ke katolické církvi a ještě v roce 2001 se k víře
přihlásilo 63,3% obyvatelstva.
Před první světovou válkou ve Zhoři žilo okolo 370 obyvatel, většina z nich byli zemědělci.
Mezi ně patřili i manželé Kašíkovi, konkrétně pan František Kašík (15.1.1871-9.1.1943),
malozemědělec, který vlastnil vesnickou chalupu a obhospodařoval 4 hektary polí a luk,
a paní Jana Nepomucena Kašíková (7.5.188117.11.1966), kterým se 30. 3. 1913 narodil
syn. Ten při křtu ve farním kostele sv. Markéty
ve Zhoři dostal po tatínkovi jméno František.
(Pro zajímavost je možno uvést, že v témže
kostele 5. 7. 1940 celebroval svoji první mši
svatou, tedy primici, P. Josef Toufar, mučedník komunistické totality, spojovaný se „zázrakem“ v Čihošti.) František však nebyl jediné
dítě manželů Kašíkových. Již 3. 5. 1910 se
jim narodila dcera Žofie a po Františkovi ještě
v roce 1919 syn Stanislav, který zemřel v 19
letech v roce 1938.
Obecnou školu absolvoval budoucí kněz František Kašík ve Zhoři (1919-25), měšťanskou
školu v Polné (1925-26). Potom, kdy již zřejmě
pociťoval Boží volání ke kněžské službě a řeholnímu životu, studoval v letech 1926-30 v PrazeBubenči na nižším církevním gymnáziu.
Kde se poprvé setkal s řádem bratří kapucínů
není známo, ale zřejmě na něj silně zapůsobili.
Vždyť hned po maturitě byl totiž obřadem tzv.
„obláčky“ 1. 8. 1930 přijat do řádu bratří
kapucínů, dostal řádový hábit a také řádové
jméno Gaudens. Řádové jméno Gaudens (latinsky Gaudentius, což se do češtiny překládá
jako Radim) obdržel nikoli podle sv. Radima,
bratra sv. Vojtěcha, nýbrž podle sv. Gaudentia
z Verony, tamního biskupa, žijícího v 5. století.
Při „obláčce“ bylo Františku Kašíkovi teprve
17 let. Pak byl poslán do noviciátu na kapucínské řádové gymnázium do Stans ve Švýcarsku,
aby se zde zdokonalil v němčině a dalších jazycích. Během studia ve Švýcarsku složil 15.
9. 1931, ve svých 18 letech, první řádové sliby. Slavné doživotní řeholní sliby složil 15.
9. 1934, to mu bylo 21 let. V té době (193435) studoval ve Švýcarsku na filosofickém
řádovém učilišti Sion (Sitten - kanton Wallis). V roce 1935 se vrátil do Československa
a začal studovat na teologické fakultě nejprve

P. František Gaudens Kašík coby kapucín.

v Olomouci (1935-36) a potom na Karlově
univerzitě v Praze (1936-39). Na rozdíl od současné situace, kdy teologii studuje kdekdo
(i mnoho dívek i žen) a řada mužů se po absolvování studia stejně nikdy nestane duchovními a ženy většinou nepracují jako služebnice
církve, u kapucína Gaudense Kašíka to bylo jinak. Již v průběhu studia teologie přijal 14. 11.
1937 v seminárním kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích z rukou pražského pomocného
biskupa ThDr. Antonína Eltschknera jáhenské
svěcení; zanedlouho na to, 21. 11. 1937, mu
v domácí kapli na Hradčanech pražský pomoc-

ný biskup Dr. Johann Reminger udělil svátost
kněžství. Jáhenské i kněžské svěcení přijal
Gaudens Kašík ve svých 24 letech a pak ještě
dva roky na teologické fakultě Karlovy university (1938-39) dokončoval studium teologie.
V roce 1939 byl poslán do kapucínského kláštera do Třebíče, kde jako výpomocný profesor
vyučoval cizí jazyky na zdejším řádovém gymnáziu, tak zvané „serafínské škole“, založené
v roce 1935, a také zahájil své další vysokoškolské studium, a to na Filozofické fakultě
Masarykovy university v Brně, obor filologie
(nauka, která se zabývá jazyky a literaturou).
Když němečtí okupanti 17. 11. 1939 uzavřeli
všechny české vysoké školy, postihlo to také
P. Gaudense Kašíka. Až do roku 1942 vyučoval v Třebíči na řádovém gymnáziu, od roku
1941 byl jeho prefektem. V magisterské diplomové práci Petry Chalupové „Katolická církev
v českých zemích v letech 1945-1948“ (Brno,
2008) je na straně 54 uvedena vzpomínka Jana
Vody, chovance „serafínské školy“ v Třebíči:
„učitelský sbor v posledním roce fungování
školy, 1942, tvořilo 6 otců kapucínů. Učitelskému sboru velel P. Gaudens Kašík, výborný
a oblíbený pedagog...“
V roce 1942 byl provinciálem řádu přeložen
do Olomouce, kde byl zprvu prefektem také
na zdejší serafínské škole a pak, v roce 1943,
byl jmenován kvardiánem olomouckého kapucínského kláštera. Jenže P. Kašíkovi bylo jeho
působení v Olomouci záhy znemožněno. V říjnu 1943 byl spolu s bratrem-klášterním kuchařem Josefem Slámou zatčen a rozsudkem
Zemského soudu v Brně (Landesgericht) z 12.
1. 1944 odsouzen za zločin proti válečnému
hospodářství – zavřen byl proto, že hmotně pomáhal Čechům totálně nasazeným v Německu
a jejich rodinám. Trest vězení v letech 1943 až
konec dubna 1945 si odpykával v káznici Bärnau v Bavorsku.
Po skončení 2. světové války P. Gaudens Kašík
pokračoval na Filozofické fakultě Masarykovy
university ve studiu češtiny (filologie) a filosofie, aby mohl být definitivním středoškolským profesorem na řádovém učilišti s právem
veřejnosti. Vysokoškolské studium úspěšně
dokončil v roce 1948 státními profesorskými
zkouškami, které byly pokládány za obtížnější
než doktorské rigorosum. Je obdivuhodné, že
při vysokoškolském studiu byl současně kvardiánem a ředitelem serafínské školy v Třebíči,
kde působil pak také jako řádný profesor, a to
až do dubna 1950. V Třebíči také vyučoval
na státním gymnáziu náboženství.
Z výše uvedeného vyplývá, jak prostý venkovský chlapec, syn chudých rodičů, se díky své
píli, nadání a s pomocí hmotného zajištění katolickou církví, respektive řádu kapucínů, nakonec zařadil k nejvzdělanějším členům pro-
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vincie bratří kapucínů v Čechách a na Moravě
a že v řádu kapucínů ho mohla čekat skvělá
budoucnost. Jenže únorem roku 1948, kdy se
k moci dostala Komunistická strana Československa, se zcela změnily politické poměry;
v rámci toho došlo i k pronásledování církve.
Pověstná „Akce K“, kdy byli v roce 1950
nedobrovolně odvezeni všichni řeholníci ze
svých klášterů, probíhala ve dvou vlnách. Termínem první vlny byla noc z 13. na 14. dubna
1950 (ta postihla např. františkány v Jindřichově Hradci), termínem druhé vlny byla noc z 27.
na 28. dubna 1950. Do této druhé vlny byly
zařazeny také všechny kapucínské kláštery.
Českomoravská provincie kapucínů tehdy
měla dvaadvacet řádových domů (klášterů),
v nichž žilo 123 bratří. P. Gaudense Kašíka zastihla „Akce K“ v Třebíči již o zmíněné noci
z 27. na 28. dubna 1950. Byl odvezen do soustřeďovacího tábora v Broumově, kde žil od 28.
4. 1950 do 1. 6.1950 v nejistotě (mnozí mladší
řeholníci byli posíláni k vojenským praporům
PTP). Měl však štěstí, snad bylo přihlédnuto
i k jeho věznění v Německu v letech 194345, a tak byl 1. 6. 1950 odvezen z Broumova
na čtrnáctidenní intenzivní politické „školení“,
tedy převýchovu, do České Kamenice. „Akcí
K“ natrvalo skončil pro bratra P. Gaudense
Kašíka veřejný řeholní život a nadále se pak
z něj až do smrti stal „jen“ P. František Kašík. Společenství bratří v klášteře bylo nahrazeno osamocením na faře, řádové jméno Gaudens nahradilo jeho křestní jméno František
a pochopitelně také hnědý kapucínský hábit
natrvalo nahradila černá kněžská klerika; také
nesměl nosit pro kapucíny obvyklý plnovous.
Je však samozřejmé, že kontakty s řádovými
spolubratry tajně, v mezích možností, udržoval
i nadále.
Jistě Božím řízením bylo P. Františku Kašíkovi
umožněno, aby po čtrnáctidenní „převýchově“
nastoupil jako diecézní kněz do českobudějovické diecéze s tím, že nikdy nesmí na veřejnosti vystupovat jako kněz řádu kapucínů a ani
se o tom zmiňovat. Za porušení této podmínky
hrozilo krajským církevním tajemníkem v Českých Budějovicích odejmutí státního souhlasu
„k duchovenské činnosti“. Není známo, že
by se P. Kašík dostal do nějakých konfliktů
s církevními tajemníky, ve shodě s církevním
zákoníkem vždy pevně stál na své pozici duchovního správce farnosti, ale okresní církevní tajemníky zbytečně nijak nedráždil. Avšak
díky svému požehnanému působení nesměl
nikde zůstat dlouho a musel se celkem šestkrát
stěhovat. Také českobudějovické biskupství
bylo s ním spokojeno - když se dožil 50 let, kapitulní vikář P. Antonín Titman mu 1. 4. 1963
udělil čestný titul „osobní děkan“.
P. František Kašík pak působil v duchovní
správě českobudějovické diecéze v těchto
farnostech:
České Budějovice, farnost sv. Jana Nepomuckého: 24. 6.-17. 7. 1950 jako kaplan.
Kasejovice: 27. 7.-31. 8.1950 jako administrátor.
Jindřichův Hradec: 1. 9. 1950 - 31. 7. 1959
jako kaplan a také duchovní správce farnosti
Lodhéřov.
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P. František Gaudens Kašík jako diecézní kněz
- Šumava / Jindřichův Hradec.

P. František G. Kašík - zřejmě poslední foto.
Prachatice: 1. 8. 1959 - 20.2.1966 jako kaplan.
Světlík: 21. 2. 1966 - 15. 7. 1970 jako administrátor, současně administrátor farnosti Svéráz.
Kájov: 16. 7. 1970 - 31. 7. 1972 jako administrátor, také administrátor farností Hořice na Šumavě a Slavkov.
Besednice: 1. 8. 1972 - 17. 3. 1988 jako administrátor, současně také administrátor farnosti
Soběnov.
V Besednici se začala u P. Kašíka projevovat
vážná zhoubná choroba, nakonec musel nastoupit léčení v českobudějovické nemocnici,
kde 17. 3. 1988 překročil práh smrti, vstoupil do věčnosti a ve věku 75 let odevzdal svoji duši Pánu.
Diecézní rozloučení se zemřelým se konalo 25.
3. 1988 ve farním kostele v Besednici, pohřeb
měl 26. 3. 1988 ve Zhoři. Při pohřebním obřadu a rozloučení na hřbitově se někteří bratři kapucíni – nebojácně oblečení v hábitech – také
zmiňovali o tom, že když po II. vatikánském
koncilu byla zaváděna liturgická reforma, bratr
P. Gaudens jako znalec cizích jazyků se podílel na překladech některých liturgických knih
do češtiny.
Vraťme se ještě krátce k působení P. Františka Kašíka v Jindřichově Hradci v letech
1950 až 1959.
To byla pro věřící velmi těžká doba, kdy vlád-
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noucí garnitura zavedla komunistický totalitní
systém, opírající se o třídní boj, tedy šíření nenávisti mezi lidmi, a svoji ideologii postavila
na marxistickém materialistickém světovém
názoru, tedy propagaci ateismu a potírání všeho, co souviselo s náboženstvím. Trpěli biskupové, kněží i mnozí laici, provoz církve byl
omezován financováním ze strany státu, který
též uplatňoval nad církvemi důsledný dozor
a odnětím státního souhlasu kněžím „k duchovenské činnosti“ (a tedy i ukončením státního
platu a posláním „do výroby“ nebo do vězení)
trestal ty, kteří se nějak provinili. Biskupové, včetně českobudějovického ThDr. Josefa
Hloucha, byli internováni. Cílem bylo i narušit
vztahy mezi duchovními a laiky a preferovat ty
kněze, kteří byli ochotni k aktivní spolupráci.
Proto při příchodu nového kněze do farnosti,
kde ho nikdo neznal, panovala k němu určitá
nedůvěra. Zpočátku to snad bylo i v případě
P. Kašíka, když 1. 9. 1950, ve svých 37 letech,
přišel do Jindřichova Hradce a zde nahradil
schopného mladého kaplana P. Františka Honsu, který musel nastoupit vojenskou službu
u PTP. Brzy však nedůvěra pominula a farníci
poznali, že se k nim dostal výjimečně kvalitní
kněz a milého a veselého „pana kaplana“ měli
všichni rádi.
Jak již bylo uvedeno, po celou dobu působení v Jindřichově Hradci, což bylo 9 let, mohl
vystupovat v kostele i mimo kostel pouze jako
diecézní kněz v klerice, takže většina farníků
ani nevěděla, že se jedná o kapucína. Na proboštství bydlel spolu s panem proboštem Františkem Friedlem, který ho v plném rozsahu
pověřil péčí o františkány opuštěný klášterní
kostel sv. Kateřiny, což bylo ideální, neboť
tak zde dále mohla pokračovat františkánská
spiritualita; P. Kašík se staral také o vymírající členy III. františkánského řádu a i bez přítomnosti františkánů udržel v plném rozsahu
v klášterním kostele každoroční slavnou jindřichohradeckou poutní slavnost Porciunkule
na počátku srpna. Kromě klášterního kostela
a občasného zastupování pana probošta ve farním kostele měl P. Kašík na starosti také sestry
boromejky, které působily ve zdejší nemocnici
(do roku 1956), vyučoval náboženství na školách ve městě i přifařených obcích a spravoval
také farnost Lodhéřov. Byl vysoce vzdělaným
teologem, vynikajícím kazatelem, schopným
pedagogem, zkušeným zpovědníkem a duchovním rádcem pro mladé i staré. Pro děti
a dospívající mládež, které byly ve školách
„krmeni“ ateismem, vykonal velmi mnoho
a nenásilným způsobem upevňoval jejich víru,
což se u mnohých, kteří jsou už nyní v důchodovém věku, projevuje dodnes a na P. Kašíka
proto vděčně vzpomínají.
V skrytu také pomáhal těm, kteří byli pronásledováni a trpěli totalitním režimem, podobně,
jako to již dělal za války v Olomouci, kde na to
doplatil vězením. To ho v Jindřichově Hradci
naštěstí minulo, dělal to zřejmě šikovnějším
způsobem. V obou případech to byl z jeho strany velký projev opravdového hrdinství i prakPokračování na 6. straně.
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tický důkaz lásky k bližnímu.
Když k 31.7.1959 z Jindřichova Hradce odcházel, byla to pro zdejší farnost citelná ztráta.
Podobně jistě s láskou a vděčností vzpomínají na P. Františka Kašíka i v dalších farnostech českobudějovické diecéze, kde v nelehkých dobách komunistické totality s pomocí
Boží promyšleně působil v duchovní správě
jako duchovní rádce nejen s teoretickými, ale
i praktickými pastoračními zkušenostmi a neúnavně se snažil vést Boží lid na cestě do nebeského království, kam nás před čtvrt stoletím
předešel. Děkujme Bohu za tohoto vzácného
kněze.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří mi
poskytli podklady a informace pro zpracování tohoto textu. Jsou to: pan Jindřich Coufal,
kronikář obce Zhoř; Bohumír Kašík, webmaster farnosti Zhoř; Jan Šťastný z J. Hradce;
P. Mgr. Tomáš Pracný, OFMCap., provinční
archivář řádu kapucínů; Mgr. Štěpán Kohout,
pracovník Zemského archivu Opava, pracoviště Olomouc; pan Václav Kubeš, vicekancléř a archivář českobudějovického biskupství;
Mgr. Vladimír Koronthály, místokancléř arcibiskupství pražského; prof. PhDr. Miloslav
Pojsl, Cyrilometodějská teolog. fakulta UP
Olomouc; P. PhDr. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, Th.D., převor kláštera Želiv.
Ing. Karel Bajer

NPÚ získal relikviář
sv. Aloise a další památky
Relikviář sv. Aloise, vzácné tisky a listiny, ale
také fotografie a další dědictví po zemřelých
převedl českokrumlovský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
bezúplatně na českobudějovický Národní památkový ústav, Státní oblastní archiv
v Třeboni, muzea a knihovny. Lidé předměty
z dědictví uvidí třeba v nově budovaných expozicích. Relikviář bude dlouhodobě zapůjčen českokrumlovské farnosti.
„Jednalo se o 610 knih, staré a vzácné tisky,
20 sad různých listin, 260 předmětů archivní
hodnoty, obrazy, sošky, bytové zařízení, staré mapy, dobové fotografie, pohlednice a fotografie obcí a měst okresu Český Krumlov,
Jihočeského kraje, Rakouska a Podkarpatské
Rusi, svaté obrázky, mince, plakety a odznaky,“ řekl mluvčí ÚZSVM Robert Hurt.
Největší raritou souboru pozůstalosti jsou
ostatky sv. Aloise. Asi 20 centimetrů velký
relikviář v barokním rámování pochází z pozůstalosti českokrumlovského farníka, který
zemřel bez příbuzných. Pravidelně ho zapůjčoval o svátku světce farářovi Václavu Píchovi. Národní památkový ústav ho teď farnosti
dá do dlouhodobé zápůjčky, řekla vedoucí
oddělení správy mobiliáře českobudějovické-čtkho NPÚ Mája Havlová.
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Podzimní víkendové setkání pro dívky v Nové Cerekvi
Víkend od 22. do 24. 11. 2013 jsme spolu s dalšími 9 dívkami strávily na faře v Nové Cerekvi.
Bohatý program pro nás připravily katechetky Hanka Pechová a Jana Šašková. V pátek jsme se
sešly kolem šesté hodiny, zabydlely se a společně povečeřely. Následovala relaxační masáž, byla
úžasná. Skvěle jsme si odpočinuly a uvědomily jsme si, jak je důležité o své tělo dobře pečovat.
Nemohly chybět ani společné modlitby s Biblí a při svíčce.
Sobotní program byl velice pestrý. Tvořivé dopoledne, kdy si každá z nás mohla vyrobit něco pro
radost, zjišťování svých kladných i záporných vlastností, mše sv. v teploučkém obýváku a zajímavá beseda s panem vikářem Jaromírem Stehlíkem na téma svátost smíření.
Navečer nám vyprávěla Maruška Hunalová příběh o marnotratném synu trošku jinak než obvykle. Celý den jsme se těšily, až se dodíváme na film, který jsme nestihly shlédnout celý v pátek
– jmenoval se 12 podmínek k dědictví.
V neděli nás čekal úklid a loučení. Mše sv. jsme se zúčastnily společně s místními farníky. Celý
víkend, zaměřený už trochu adventně, na to, jak advent správně prožít, byl skvělý, odpočinkový
a v přátelském duchu.
Jménem všech zúčastněných moc děkuji těm, kteří ho pro nás připravili. 
Štěpánka Hrdinová
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Naše setkání s otcem biskupem
Třetí listopadovou sobotu proběhlo v Českých Budějovicích setkání varhaníků, kostelníků, akolytů, lektorů a ostatních pomocníků ve farnostech. Setkání bylo zahájeno mší svatou v katedrále
sv. Mikuláše, kterou celebroval náš otec biskup Jiří Paďour. V nově opravené katedrále vládla slavnostní a důstojná atmosféra. V promluvě otec biskup vzpomenul na svého tatínka, jehož
moudrá slova mu utkvěla v paměti. Utkvěla i mně, tak se s vámi podělím: „Když někdo někoho
pomlouval, tatínek řekl: ‚Nepomlouvej a snaž se být lepší než on‘.“ V jiném kontextu: „Marnost
nad marnost, jen život s Bohem marnost není.“
S blížícím se adventem a dobou vánoční vzpomenul otec biskup a přednesl báseň Fráni Šrámka
Prosinec. Obdivuje toto dílo, které je plné Boží přítomnosti a přitom v ní nepadne slovo Bůh.
Každý jako dárek dostal tuto báseň vytištěnou na papíře k vánočnímu rozjímání a meditaci.
Před požehnáním otec biskup nechal pozdravovat všechny naše faráře a farníky a zdůraznil:
„A hlavně nezapomeňte pozdravovat – to mi tatínek také kladl na srdce – vyřiď pozdrav a nezapomeň na to.“
Po mši následovala práce ve skupinkách, sdělování zkušeností, poznatků, svědectví… a nakonec
uvolněná diskuse. Každý z nás byl určitě obohacen a naplněn novým elánem a chutí do další
práce nastávajících dní.
-vvNa závěr výrok ze sdílení skupinky: „Potřeba naší doby je vůle Boží.“ 

Srdečně vás zveme na

Novoroční pouť k Panně Marii Chrobolské
1. ledna 2014 ve 13 hod.
Slavnostní mši sv. celebruje P. Roman Dvořák

Adventus znamená příchod. Stalo se již tradicí,
že se náměstí před radnicí jihočeské metropole
v sobotní podvečer před první adventní nedělí
zaplní obyvateli metropole, aby se sami a především se svými dětmi zaradovali při rozsvícení vánočního stromu. Po přivítání na pódiu
vybral primátor z přítomných dětí Pepíka a Terezku, aby zacinkali zvonečkem… a vánoční
strom, tentokráte věnovaný ze Strážkovic, zazářil tisíci světýlky s hudební kulisou tradiční
vánoční písně Tichá noc, svatá noc.
Otec biskup Mons. Jiří Paďour pak zmínil svoji
nedávnou návštěvu Betléma, kde se spolu s tisícem poutníků z ČR účastnil národní pouti,
a připomněl, že právě zde se v narodil Ježíš,
jehož příchod si každoročně o Vánocích připomínáme. Málokdo si uvědomuje, že právě
od této doby se odvíjí náš čas, který si připomínáme různými výročími, jako jsou i naše narozeniny či svátky.

Adventus
Pan primátor pak popřál příjemné očekávání
srdečné radosti až do příštího rozsvícení. Lid
jihočeský, doprovázený kapelou Nezmaři, se
plně zaměřil na zmaření co největšího podílu nabízených jídel a nápojů k ukojení svého
vlastního očekávání.
Otec biskup rozdal pamětní obrázky z Betléma
a vydal se do katedrály ke slavení vigilie před
první adventní nedělí s posvěcením zavěšeného adventního věnce i těch donesených od věřících.
„Do domu Hospodinova půjdeme s radostí…“
Ve své promluvě pak přímo navázal na slova
z náměstí, ale tentokrát je zaměřil především
k adventnímu ztišení a skutečnému očekávání
příchodu Krista. „Každý rok slavíme tuto velikou událost, vždy jsme ale o rok starší, aniž
bychom si uvědomovali počátek, od kterého se
náš čas odpočítává… Je potřebné si uvědomit
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Diecézní charita shání
dobrovolníky
pro Tříkrálovou sbírku
Diecézní charita České Budějovice potřebuje dobrovolníky - dospělé a děti - pro
Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční
od 6. 1. do 10. 1. 2014. Koledníci budou koledovat zpravidla navečer po 16. hod. Počet
dní zapojení se záleží pouze na vás.
Dospělý: vždy doprovází skupinku dětí při
koledování a dává na ně pozor.
Děti: jejich úkolem je koledovat. V každé
skupince jsou tři děti a jeden dospělý.
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou
akcí v České republice. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným
potřebným skupinám lidí a to především
v regionech, kde se sbírka koná. Například
v českobudějovické diecézi se z výnosu
sbírky zaplatí stávající sociální projekty,
které slouží zejména nemocným na Oddělení následné péče, dále pak dětem a mládeži
ze sociálně slabých rodin a seniorům, kteří
se potýkají s těžkostmi stáří. Vykoledované
peníze poslouží také na podporu a rozvoj
Poradny pro cizince a migranty.
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta
sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.
Pro více informací a potvrzení účasti
na Tříkrálové sbírce se hlaste na: dobrovolnici@charitacb.cz
Tel.: Mgr. Alena Kohoutová (731 619 845,
386 322 611), Bc. Nikola Erhartová
(731 619 845, 386 322 611).
Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě
České Budějovice, Kanovnická 11, 370 01
České Budějovice.
www.dobrovolnicicb.cz
Bc. Nikola Erhartová

ten pohyb naší Země, který se všemi souvislostmi nestačíme ani vnímat… Jsme součástí
celého planetárního vědomí, všeho, co se děje
kolem nás, třeba i ve vzdálených končinách…
(Milion prchajících ze Sýrie, tisíce trpících
na Filipinách). Je to právě postava Ježíše
Krista, co nás rozděluje. On je pro nás věřící cestou. Ani tento historický fakt, ani obsah
jeho odkazu není nic platný, pokud nenajdeme
sami svůj vnitřní rozměr. Je to na jedné straně
hloupost národa, ale na druhé straně ubohost
křesťana, pokud se za to stydíme…“
Na závěr pak doporučil duchovní program
pro nastávající čtyři adventní neděle (Ztišení v sobě samém - Zamyšlení nad Desaterem
- Očekávání příchodu - Radost z narození).
S tím přistupme ke slavení eucharistie.
František Růžička, České Budějovice
(Článek byl redakčně zkrácen.)
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Diecézní katechetické středisko

Aktivity strakonického vikariátu
Chtěla bych vám krátce popsat život v našem
strakonickém vikariátu. Máme tu šest kněží
a deset katechetů. Náboženství se učí ve 3 mateřských a 17 základních školách, na gymnáziu a ve 2 farnostech. Katecheté se pravidelně
scházejí s panem vikářem. Jednou za měsíc
je sloužena mše sv. pro děti. Každým rokem
pořádáme Dětskou vikariátní pouť, pokaždé
v jiné farnosti, aby děti měly možnost poznat
nejenom svoji farnost, ale celý vikariát. Zúčastňujeme se i Dětské diecézní poutě, v letošním roce se konala v Českých Budějovicích
a byla spojena s Misijním kongresem.
V našem vikariátu se nepracuje jen s dětmi,
ale i s mládeží, která se schází jednou za dva
týdny. Schází se i v jiných farnostech – v Katovicích, ve Vodňanech, ve Volyni. I dospělí se
mohou setkávat – 1x týdně mladší generace
a 2x týdně střední generace.
Zakončení semináře Život v Duchu svatém

katechismus. Máme několik modlitebních skupinek. I matky se scházejí pravidelně, aby se
modlily nejen za své děti, ale i za ty, kterým se
doposud víry nedostalo.

Dětská vikariátní pouť ve Štěkni

Každý má může zúčastnit duchovní obnovy,
která se pořádá 3x do roka, a to v době adventní, postní a před slavností Seslání Ducha
svatého. Letos se ve strakonickém vikariátu již
podruhé konal seminář Život v Duchu svatém.
V době postní děláme křížovou cestu, kde se
vystřídají všichni, jak mládež, tak děti i starší lidé. Na Zelený čtvrtek, v den večeře Páně,
se scházíme ke společnému pojídání beránka.

Společné pojídání beránka

Každým rokem se podílíme na Tříkrálové sbírce, a to ve Strakonicích, Blatné, Katovicích,
Radomyšli, ve Vodňanech, Štěkni a ve Volyni.
Pořádáme i jiné sbírky, např. pro misijní koláč,
misijní jarmark, dále sběr oblečení, které se
vozí na nádraží přímo do vagónů, a nezapomí-

Tříkrálová sbírka

náme ani na nemocné, proto pořádáme sbírku
na likvidaci lepry.
V letošním roce (v Roce víry) jsme se scházeli s naším panem vikářem, probírali jsme
Vikariátní setkání ministrantů na Lomci

Do našeho vikariátu patří i krásné poutní místo
Lomec, kde se každou první sobotu v měsíci
sjíždíme společně na mši svatou a k uctění naší
drahé matky Panny Marie. Konají se zde exercicie, a to v klášteře sester III. řádu sv. Františka.
Nesmíme zapomenout na sestry ve Štěkni –
Congregatio Jesu. Ve štěkeňském zámku jsou
často exercicie pro zasvěcené osoby, kromě
toho je možné se několikrát ročně zúčastnit
exercicií pro laiky.
Během roku se ve vikariátu koná mnoho zajímavých přednášek. Do Strakonic pravidelně
každé 2 měsíce dojíždí P. Gorazd, O.Carm.,
Pokračování na 9. straně.
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Adventní setkání zasloužilých katechetů
Již tradičně jsme se v pondělí po 1. neděli
adventní sešli se zasloužilými katechety
v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.
Sešlo se šestnáct bývalých katechetů.
Na úvod je pozdravil generální vikář Mons.
Adolf Pintíř a pak převzal slovo otec biskup
Mons. Jiří Paďour, OFM Cap., který katechetům přiblížil nejen vzpomínku na kardinála
Františka Tomáška, který se jako katecheta
zúčastnil Národní pouti do Svaté země, ale
také letošní Národní pouť ve Svaté zemi, kde
byl náš otec biskup přítomen; zasloužilým
katechetů přiblížil svou závěrečnou řeč, kterou pronesl po mši sv. v Betlémě.
Pracovnice Diecézního katechetického střediska pustily katechetům video z duchovní
obnovy v Římě, kterou DKS uspořádalo letos v květnu, a video z Dětské diecézní pouti,
která proběhla letos začátkem října v Českých Budějovicích.
Pak jsme se společně podívali na programy
pro školy, které Diecézní katechetické středisko v letošním roce školám nabízí.
Společně jsme slavili mši sv. v opravené katedrále sv. Mikuláše; pak následovala krátká
prohlídka katedrály pod vedením ing. Míchala.
Na závěr setkání jsme zasloužilé katechety
pozvali na společný oběd.
Všem katechetům, kteří nemohli z různých
důvodů přijet, přejeme klidný advent a požehnané vánoční svátky alespoň na dálku
a děkujeme za veškerou katechetickou službu, kterou dlouhá léta v naší diecézi vykonávali.
Za DKS M. Fürstová

Pokračování z 8. strany.

společně slavíme mši sv., po níž následuje
přednáška ve Vojtěšce na strakonickém hradě.
Přednášky se nekonají jen ve Strakonicích, ale
i v ostatních farnostech. V Katovicích na faře
se hrají fotbalové turnaje o pohár P. Jílka a jiné
různé akce pro děti, např. drakiáda, aj.
Letos v červnu děti z vikariátu poprvé přijaly
Pána Ježíše v Eucharistii. Ve Strakonicích se
pravidelně pořádá maškarní ples pro děti, kde
se mohou vydovádět nejen při tanci, ale i při
nejrůznějších soutěžích, za které dostanou malou odměnu.
Oslavujeme také našeho světce sv. Mikuláše,
na kterého se děti velice těší, dostanou od něho
malý dárek. Nezapomínáme ani na matky každým rokem oslavujeme Den matek.
Život v našem vikariátu je bohatý na různé
akce, duchovní i kulturní. Srdečně vás zveme
na některou z nich, ať již výše zmiňovaných,
nebo třeba na svatováclavskou pouť. Vždy vás
rádi uvidíme.
Marie Nehézová
První svaté přijímání
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Diecézní charita se svými dobrovolníky zajistila
výběr potravin pro potřebné

Diecézní charita součástí
Panelu
Pomoc Diecézní charity obyvatelům Jihočeského kraje při mimořádných událostech (např.
červnové povodně) představuje účast v Panelu
nevládních neziskových organizací, který zřídil Krajský úřad, krizové oddělení Jihočeského
kraje. Pomoc charity spočívá především v poskytnutí dobrovolníků, prostředků a činností
k zabezpečování pomoci postiženému obyvatelstvu na stanoveném území zasaženém mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Jedná se o podporu při poskytování akutní pomoci,
pečovatelské služby, pomoc při poskytování
nouzového ubytování, stravování a ostatních
opatřeních nouzového přežití, humanitární pomoci, pomoci psychologické, psychosociální,
sociální nebo duchovní. Výše uvedené aktivity
byly velice kladně vyhodnoceny Jihočeským
krajem, který nám umožnil prezentovat naši
činnost v regionální televizi, včetně výstavy
o naší práci na Krajském úřadě.
Děkujeme všem, kteří nám v této službě pomáhají. Zvláště Farní charitě Prachatice zastoupené ředitelkou Veselou, Farní charitě Týn nad
Vlt. zastoupené ředitelkou Laschovou, Oblastní
charitě Sušice zastoupené ředitelkou Prodanovou Hrečínovou, Oblastní charitě Pelhřimov
zastoupené ředitelkou Litomiskou, všem dobrovolníkům a dárcům, firmám i jednotlivcům.
Roman Tlapák, vedoucí humanitární pomoci
Michaela Čermáková, ředitelka DCH

Vážení a milí dobrovolníci charity,

V Českých Budějovicích proběhla v sobotu 16. 11. v Makru a Intersparu potravinová sbírka pro
potřebné v projektech Diecézní charity. Akce se zúčastnilo 18 dobrovolníků, celkem bylo vybráno
225 kg potravin v Makru, 675 kg v Intersparu. Potraviny budou rozděleny mezi Azylové domy pro
matky s dětmi, pro muže, noclehárny, řádové sestry z Českých Budějovic, které vaří polévku pro
lidi bez domova, a poradny.
Děkuji za pomoc všem dobrovolníkům a dárcům, kteří darovali potraviny pro potřebné.
Michaela Čermáková, Diecézní charita České Budějovice

chtěla bych vám upřímně poděkovat
za vše, co pro naše uživatele služeb
děláte. Ať ve vězeňské korespondenci,
v práci s dětmi ze sociálně slabých rodin,
u starých a nemocných, u lidí s postižením, bez domova, v nemocnici, v době
přírodních katastrof či při Tříkrálové sbírce. Evidujeme vás celkem 200.
Váš přínos je nejen lidský a profesionální, ale i ekonomický. Často na úkor vašeho soukromého času, kterého v dnešní
době není nikdy dost.
Chtěla bych proto za diecézní a další
charity v diecézi poděkovat a popřát vám
v této době adventní vše dobré, zdraví,
radost a Boží požehnání.
V úctě vaše Michaela Čermáková,
ředitelka

Žádost o pomoc - vánoční večeře pro bezdomovce
Vánoce se blíží a tak připravuje Dům sv. Pavla jako každoročně štědrou večeři
pro lidi bez domova (muže i ženy). Uvítáme pomoc každého z vás.
Každému z účastníků rozdáváme drobné dárky. Proto vás žádáme o věci, které mohou udělat
radost lidem, kteří tráví svůj čas na ulici v mrazu a nepřízni počasí, např. ponožky, šály,
rukavice, ručníky, mýdla, šampony, konzervy, sušenky apod.
Kromě drobných věcí upotřebíme také zimní oblečení, deky, spacáky, zimní boty atd.

Dárky můžete přinášet přímo do Domu sv. Pavla (Riegrova 32)
nebo do sídla Městské charity (Žižkova 12, 2. patro).

Obnovení pravidelné činnosti
ukrajinského konzula
Od listopadu 2013 v Poradně pro cizince a migranty opět přijímá klienty ukrajinský konzul.
Činnost Konzulárního oddělení Velvyslanectví
Ukrajiny tak byla obnovena též v Českých BuPokračování na 11. straně.
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Pokračování z 10. strany.

dějovicích, kde bylo toto naposled realizováno
v únoru letošního roku. První možnost řešit
nutné záležitosti s konzulem tak měli občané
Ukrajiny na konci listopadu. Obnovení činnosti
bylo klienty přijato s velkým nadšením – v tento den navštívilo konzula celkem 41 občanů
Ukrajiny. Mezi nejčastěji řešené záležitosti patřilo zejména prodlužování cestovních pasů.
Konzul bude nadále v Poradně pro cizince
a migranty k dispozici vždy třetí čtvrtek v měsíci v čase od 10 hod. Další možnost řešit své
záležitosti s ukrajinským konzulem v Českých
Budějovicích pak bude 19. 12. 2013.
Na konzultace je nutné se předem objednávat na tel. 732 250 873 (Taťjana Šeráková)
nebo tel. 734 435 344 (Mgr. Jana Dvořáková).
Mgr. Jana Dvořáková,
vedoucí Poradny pro cizince a migranty

Oslava Vánoc a Nového
roku pro děti cizinců
Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice připraví
ve čtvrtek 19. 12. 2013 od 16 hod. v Klubovně „U Palečka“ (Kanovnická 11, 2. patro) pro své klienty s dětmi oslavu Vánoc
a s tím spojeného příchodu Nového roku.
Ve většině zemí, které jsou situované na východ od České republiky, patří mezi jednu
z největších oslav právě příchod Nového
roku. V tento den rozdává dětem dárky Děda
Mráz, konají se hromadná veselí, lidé se převlékají do různobarevných a roztodivných
kostýmů a všude se slaví.
V Klubovně „U Palečka“ spojíme oslavu Vánoc i Nového roku do jednoho večera. Zváni
jsou všichni cizinci bez ohledu na národnost.
Děti si budou moci užít nazdobený vánoční
stromek, vyrobit ozdoby a přáníčka a zazpívat koledy; připravené pro ně budou také
různé hry a dárečky. Klubovnu navštíví také
Děda Mráz a Sněhurka společně s dalšími
pohádkovými postavami.
Podobně laděná akce se konala již v loňském
roce a byla přijata velmi pozitivně. Protože
klienti poradny často nemají příjmy nebo čas
na to, aby si mohli společně s dětmi naplno
vychutnat vánoční pohodu, je pro ně tato
akce příležitostí tak učinit. Tento večer tak
bude plný porozumění, radosti a dětského
smíchu.
Mgr. Jana Dvořáková,
vedoucí Poradny pro cizince a migranty

V pátek 24. ledna 2014
v 16 hod.
se bude konat

mše svatá pro děti
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Českých Budějovicích.

Večerní čajepití III.
Poradna pro cizince a migranty uspořádala pro své klienty, spolupracovníky a dobrovolníky Večerní čajepití III. Jednalo se o již třetí takto laděnou akci, jejímž cílem bylo více se vzájemně
poznat a strávit příjemný večer beze stresu a běžných starostí.
V návaznosti na podobnou akci, konanou v květnu 2013, jsme se rozhodli, že pro naše klienty
uspořádáme i v čase podzimním večer v příjemné atmosféře za doprovodu hudby. Setkání se
uskutečnilo 28. 11. 2013 přímo v prostorách Poradny pro cizince a migranty. Vzájemně se zde
měli možnost poznat a popovídat si o svých zemích a zvyklostech lidé z odlišných koutů světa –
z Ukrajiny, Ruska, ale také z Kanady. O hudební doprovod se stejně jako při předchozích setkáních výborně postaral Ivan Hubal, jenž zahrál písně pocházející z různých zemí. Jeho umění bylo
oceněno uznáním a velkým potleskem. Večer se nesl také ve znamení ochutnávky rozličných jídel
– pohoštění připravili jak sami cizinci, tak pracovnice poradny.
Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí Poradny pro cizince a migranty

Českobudějovická charita poděkovala
dárcům a dobrovolníkům
Vyjmenovat všechny způsoby, jakými lidé podporují charitní dílo, je náročnější než rychle
přeříkat velkou násobilku: podpora finanční
a materiální; pomoc radou, doporučením,
podporou; přispění vlastní prací bez nároku na finanční odměnu; propagace Charity
a toho, co dělá; podpora zaměstnanců Charity
od jejich nejbližších. A mnoho, mnoho dalšího.
V neposlední řadě podpora modlitbou.
A tak sál Konzervatoře České Budějovice tentokrát praskal ve švech. Sotvaže stačil počtem
sedadel k tomu, aby se sem podporovatelé Diecézní a Městské charity České Budějovice vešli a vyposlechli si pro ně určený adventní koncert. Ten se konal v pondělí 2. prosince 2013.
Všechny přítomné přivítali ředitelka Diecézní
charity České Budějovice Michaela Čermáková a ředitel Městské charity České Budějovice
Josef Hes.
Českobudějovický sídelní biskup Mons. Jiří
Paďour přednesl na závěr svého projevu báseň
Prosinec od Fráni Šrámka, čímž zahájil uměPokračování na 13. straně.

STRANA 12

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

12/2013

Diecézní centrum pro rodinu

Modlitba v rodině v uspěchané době?
„A pojedeme tam zase, mami? Nám se tam
moc líbilo!“ S takovými slovy jsme odjížděli
v neděli 1. prosince z adventního setkání rodin
v Nových Hradech. Již posedmé uspořádali
tuto akci Alena a Pavel Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu, kteří i tento adventní
víkend pro rodiny s dětmi zorganizovali a jimž
patří za vydařený průběh celého víkendového
setkání velký dík!
My jsme se takové akce účastnili poprvé a rádi
bychom se s vámi podělili o své dojmy a zážitky umocněné prostředím překrásného kláštera Božího Milosrdenství a laskavým přijetím
řádových sester patřících do Rodiny Panny
Marie.
Páteční večer se nesl v duchu seznamování
se – s prostředím, s dalšími rodinami a především pak s P. Angelem Scaranem, vynikajícím
biblistou, který nás uvedl do tématu celého
setkání, jímž byla otázka: Modlitba v rodině
v uspěchané době? Mluvili jsme s ním o potřebě společné modlitby rodiny jako takové,
ale i potřebě společné modlitby manželů. Toto
téma jsme pak rozvinuli po přednášce v diskusi během sobotního dopoledne.
V sobotu dopoledne jsme svěřili menší děti
do péče řádových sester a starší děti se vydaly
na výlet s animátorkami. My dospělí jsme pak
s P. Angelem pokračovali v tématu modlitby
v rodině, sdělovali si své zkušenosti a hledali
novou inspiraci. Neznámými a překvapivými
pro nás byla slova P. Angela, kdy jsme se dozvěděli, že společná modlitba může být i tichá,
kdy si manželé např. předem řeknou, za co se
chtějí v duchu modlit, a pak společně setrvá-

Celé rodiny „prošly“ až ke 4. neděli adventní
– tady mohly děti zvěstovat dobrou zprávu jako
andělé – četly totiž evangelium.

V odpoledním programu „Letem světem adventem“ se děly věci: chromí za pomoci druhých chodili!

vají v tiché modlitbě. Poté následovala mše
svatá a pak jsme si vyzvedli své děti, nadšené
z hledání pokladu v klášteře, z výroby svícínků
a papírových andělíčků.
Po odpoledním odpočinku pro nás manželé
Poláčkovi připravili soutěže, po jejichž úspěšném zvládnutí jsme postupně získali ozdoby
na adventní věnec, který jsme si pak v podvečer společně pro každou rodinu vyrobili. Součástí výzdoby věnce se také stalo čtení na každý týden, které jsme si na věnec v podobě malé
ruličky připevnili.
Večer jsme mohli v kostele sv. Petra a sv. Pavla
přistoupit ke svátosti smíření a v klášterní kapli
adorovat. Pozdě večer (po uložení dětí) jsme
si o celém dni povídali a sdělovali své radosti
i starosti rodinného života.

Hostem víkendového setkání rodin byl letos
P. Angelo Scarano s tolik potřebným tématem
„Modlitba v rodině“

Neděli jsme zahájili mší svatou, pak se děti zabavily hrami ve třídě a my dospělí dokončili  
adventní setkání společným shrnutím setkání.
Shodli jsme se, že takový klidný, neuspěchaný, duchovně naplněný začátek adventní doby
je velkým povzbuzením pro další dny, kdy se
vrátíme do běžného rodinného a pracovního
spěchu.
A jak tedy zní odpověď na otázku z úvodu?
Ano, pojedeme a rádi! A vlastnoručně vyrobený adventní věnec doma na stole nám toto
nevšední, osvěžující a povzbuzující zahájení
adventní doby stále připomíná…
V. H., Kosov
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Diecézní centrum pro rodinu
České Budějovice připravuje
Posezení „Ohromné maličkosti – Drobené perly“ s Davidem Vávrou, ak. arch.,
v neděli 9. 2. 2014 v 17 hod. v Malém sále
Metropolu v Českých Budějovicích.
Návštěvníky akce čeká přednáška o architektonických skvostech Českých Budějovic,
následná debata a jako bonus promítání filmu České Budějovice z cyklu Šumná města.
Zveme především manželské páry k příjemnému podvečeru. Akce se koná v rámci Národního týdne manželství, jehož motto letos
zní Ohromné maličkosti. Je to jen maličkost
udělat si čas na sebe a společnou pěknou
chvíli a právě v oněch maličkostech tkví
umění dobrého manželství.
Podrobnosti sledujte na www.dcr.bcb.cz
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Pokračování z 11. strany.

leckou část večera. V té vystoupili bez nároku
na honorář studenti a profesoři českobudějovické Konzervatoře a přednesli díla významných autorů. Mockrát jim za to děkujeme.
Adventní koncert doprovázela prodejní výstava výrobků klientů z Domina a ze Sousedovic.
Domino je zařízení Městské charity České Bu-

dějovice pro lidi s duševním onemocněním.
V Sousedovicích u Strakonic je domov pro
seniory, který provozuje Oblastní charita Strakonice.
Děkujeme všem, kteří na koncert přišli. Účast
byla hojná, všechna místa byla obsazena. Bylo
nám potěšením a radostí pobýt ve vaší společnosti. Společnosti přátel Charity.
Věrka Michalicová

Milí čtenáři Setkání,
rodiny i ostatní, kteří vlastní rodinu nemáte, přijměte prosím naše letošní vánoční
přání vyjádřené slovy irského požehnání:

Přeji Ti hluboký pokoj v šumění
vln.
Přeji Ti hluboký pokoj v laskavém větru.
Přeji Ti hluboký pokoj nad ztichlou zemí.
Přeji Ti hluboký pokoj pod zářícími hvězdami.
Přeji Ti hluboký pokoj od Syna
pokoje.
Požehnané Vánoce přejí Alena a Pavel
z Diecézního centra pro rodinu

Slovenská mše v Klokotech
Klokotské zvony odzvonily začátek Dnů slovenské kultury v Táboře. Spěchala jsem přes údolí,
tma ho zaplnila až po okraj. Vitráže zářily do svatomartinského večera a kostel byl plný jako
o neděli. P. Selvek mluvil o jednotě duchovního života. Není jeden a druhý život. „Vždyť život
trvá chvíli, ach, vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden.“ (ó, Manon!)
Po mši jsme si sedli kolem stolu v Emauzích, uvařili jsme si čaj, ochutnávali slovenskou slivovici.
Zůstalo nás šest Čechů, šest Slováků a Janka, narozená v Čechách slovenským rodičům. (A ono
kdo ví, odkud ty naše rody s německými jmény vlastně přišly.) Vzpomínalo se na krajiny, na zvyky, mluvilo se různými dialekty, v jejichž intonaci jsem jen tušila význam slov. Ba, ľahko by ma
ošialili! 
Pavla Kohelová
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Setkání Animátorů Mládeže (SAM) na Hosíně
Byla už opravdu tma, když jsme dorazili
na místo činu – faru Hosín poblíž Českých
Budějovic. Jen co jsme vystoupili z autobusu,
ovanul nás intenzivní závan venkova a hned
nám toto nečekané překvapení prozradilo, že
na následující víkend jen tak nezapomeneme.
Při vstupu do fary nás přátelsky přivítali organizátoři celé akce: Terka, Honza a Roman. Jen
co jsme se ubytovali a vybrali palandy, začali
jsme společně připravovat stůl k večeři. Poté
přijeli první hosté – S. Maxmiliána a bratr Jakub z františkánských misií, kteří pro nás přichystali povídání a prezentaci o evangelizaci.
Co to vlastně evangelizace je? Proč bychom ji
měli dělat? Jak na ni?
Abych pravdu řekla, hodně jsem se bála tohoto
tématu a vůbec jeho provedení. Měla jsem hlavu plnou předsudků, že se nám bude vyprávět
o evangelizaci stylem, jako u některých protestantů. Postupem času jsem si uvědomovala,
jak moc jsem se mýlila. Z vyprávění sestry
Maxi a bratra Jakuba jsem postupně měla víc
a víc chuti sama někam vyrazit evangelizovat
a zorganizovat spoustu akcí tohoto typu pro
naše nevěřící nebo teprve hledající.
Chladná sobota začala suprovým budíčkem
„What does the fox say?“, breviářem v kapli,
velkou snídaní a druhou částí o evangelizaci
- tentokrát Maxi a Jakub povídali o vlastních
zkušenostech z praxe. Nasbírali jsme hromady
inspirace, které určitě v budoucnu využijeme.
Vyzkoušeli jsme si ve skupinkách převyprávět
naše osobní svědectví, takže jsme se během
víkendu všichni opět o něco sblížili. Dostali
jsme navíc i prostor pro vlastní dotazy a tak
bylo skvělé se poradit s našimi evangelizačními problémy.
Zasloužený oběd a poledňák nás proto neminul. Ale abychom jen neseděli uvnitř, zahráli

jsme si venku limeriky a zjistili, jak mizerná ta
naše paměť vlastně je.
Odpoledne nás čekaly další workshopy. Tentokrát jsme si mohli vybrat mezi evangelizací
ve škole a evangelizací v kultuře (formou hudby, malířství apod.). Když jsme skončili, povídali jsme si o nich navzájem, abychom druhé
skupině přiblížili své téma.
Mezitím večeře a následuje jakási volná reflexe na předešlé workshopy. Otevřená debata, do které se všichni zapojují, je úžasná věc
k obohacení našich pohledů na věc. Den jsme
nakonec zakončili modlitbou v kapli a hrstka
neutahaných se poté ještě vydala na půlnoční
procházku po okolí.

Advent - Přišel, přichází, přijde
Během listopadu proběhlo nejen několik aktivit s mladými (RESTART – pro účastníky
prázdninového ENTERcampu, Večer mladých
v Třeboni či Mirovicích atd.), ale také setkání
spolupracovníků biskupa v pastoraci mládeže,
tzv. kaplanů pro mládež.
Přizváni jsou zástupci jednotlivých vikariátů
či řeholních společenství a také zástupci Diecézního katechetického střediska a Diecézního
centra pro rodinu. Tentokráte pod vedením biskupa Pavla (který je biskupským vikářem pro
mládež) jsme společně sdíleli, co se daří a jaké
výzvy vnímáme v oblasti péče o mládež na různých místech naší diecéze.
Jako prodloužení prázdninového setkání mladých s papežem Františkem jsme se podíleli
na přípravě materiálu pro práci ve společenství,
který lze nalézt na internetu www.dcm.bcb.cz
v rubrice „Ke stažení“. Jedná se o podklady pro

setkání malých skupin na základě biblického
textu, slov papeže,   s návrhem vedení rozvíjející diskuse a modlitby. Kéž poslouží nejen
mladým!
V adventu jsme se setkali k adventním obnovám. Proběhly na Pelhřimovsku (Oblastní setkání mládeže) a dvě v DCŽM Ktiš – jedna pro
vysokoškoláky pořádná společenstvím z farnosti sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech a druhá
pro mládež obecně.
Kéž je pro nás advent i nadcházející vánoční
období zdrojem naděje – Pán přichází. Nečeká,
až budeme dokonalí, přichází teď. Počítá s mladými lidmi – vždyť Maria byla mladého věku,
počítá s prostředím rodiny. Kéž nám společný
zájem o mládež je stálým zdrojem podnětů
i pro náš osobní život v Boží přítomnosti!
Požehnané svátky i celý nový rok!
Roman Dvořák, ředitel DCM a DCŽM

Poslední den – neděle – už byl ryze odpočinkový. Modlitba, mše, závěrečné shrnutí víkendu, skvělý oběd, uklízení a... zpátky do svých
domovů.
Touto cestou bych ještě ráda dodatečně poděkovala všem lidičkám, kteří se jakýmkoli
způsobem na víkendu podíleli. Byla to skvělá
duchovní obnova s hromadou zábavy a úžasSabina Zikmundová
nou partou kamarádů!

Vhodný dárek nejen k Vánocům
Přemýšlíte ještě o dárku pro své dospívající
děti, sourozence či vnoučata? Můžete jim zajistit dárek, který bude nejen trvanlivý v tom smyslu, že jej budou dostávat postupně celý rok, ale
také jim umožníte růst v hodnotách, které jim
dají dobrý základ do života. O co jde?
Pro dospívající dívky můžete předplatit časopis IN!, který nabízí v grafické kvalitě, na kterou je dnešní mládež zvyklá, obsah rozvíjející
vnímání krásy, křesťanský pohled na život,
na vztahy a vše, co řeší dívky v raném i dalším
dospívání. Roční předplatné činí 360 Kč. Informace naleznete na www.in.cz; e-mail: objednavky@in.cz; telefon: 480 023 408-9.
Chlapcům je určen časopis Tarsicius. V něm
naleznou podněty pro svůj růst nejen kluci,
kteří ministrují, a nejen malí, ale i dospívající. Příspěvek je dobrovolný, přičemž náklady
na jedno číslo jsou cca 31 Kč. Informace: www.
tarsicius.cz; e-mail: email@tarsicius.cz; mobil:
775 598 604.
Na uvedených kontaktech vám rádi poskytnou
i výtisky na ukázku. Nemusíme nechat vliv nad
dospívající mládeží pouze komerčním a často
povrchním hodnotám. Neváhejte a podpořte
tedy dobré inspirace vašich blízkých!
Roman Dvořák
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Restart

Poslední listopadový víkend jsme se sešli
v prostorách útulné fary Diecézního centra
života mládeže na Ktiši, abychom mohli společně prožít víkendové setkání zvané Restart,
určené účastníkům letního křesťanského tábora Entecamp. Pro mnohé to byl víkend
plný vzpomínání, přátelských setkání, „zastavení se“, ztišení, ale především načerpání sil
a odvahy do dalších dní.
Úvodním pátečním večerem provázel P. Roman Dvořák; svým slovem nás uvedl a povzbudil do celého víkendu, a poté předal „otěže“
P. Tomasovi van Zavrelovi.
Sobotu jsme zahájili modlitbou z Písma. Poté
netradičně následovaly skupinky, ve kterých
jsme odhalovali smysl a tajemství duchovních
bojů. Skupinky nás naladily na katechezi P. Tomase Zavrela o duchovním boji.
Odpoledne následovala hra, jež nás svým založením na vzájemné spolupráci vedla netradičním způsobem k utužování společenství.
Po hře nás opět čekaly diskuze ve skupinkách.
Bylo evidentní, že jsme se opět posunuli o kousek dál. Ve skupinkách jsme řešili, jaké zbraně
nám církev nabízí k duchovním bojům.

Poté opět následovala katecheze P. Tomase,
v níž nabídl s pomocí sv. Pavla množství inspirace a možností, jak čelit duchovním nástrahám.
Večerem nás provázela modlitba chval, kterou
svým hudebním doprovodem obohacovala,
stejně jako celý víkend, kapela zvaná „Enterband“. Byla zde možnost přímluvné modlitby,
duchovního rozhovoru či svátosti smíření.

Nedělní ráno jsme započali bohoslužbou, následovala snídaně z výborné ktišské kuchyně
a reflexe vedená Jirkou Rotem z týmu.
Po snídani jsme pomohli s úklidem fary
a po společném obědě jsme se začali loučit
a odjíždět naplněni zpět do svých domovů.
Věříme, že víkend byl pro všechny inspirací
a povzbuzením do blížícího se času adventu.
Tereza Špetová

Hraví animátoři (8.-10. 11. 2013, Kvilda)
Druhé setkání animátorů v tomto školním roce
bylo ve znamení her. Víkend jsme tentokrát strávili na Kvildě, v příjemném prostředí salesiánského střediska. Páteční večer jsme zahájili společnou večeří. Jelikož jsme se minule dozvěděli,
jak si přichystat program na spolčo pro mladé,
tak jsme si to vyzkoušeli v praxi. Společně jsme
si zahráli hru, při které se nám procvičil mozek,
vyslechli si témátko, sdíleli se a zakončili jsme
společnou modlitbou.
V sobotu měl pro nás Jiří Heller interaktivní
přednášku na téma: ,,Hry a jejich příprava“.  
V rámci přednášky jsme se rozdělili na skupinky. Každá skupinka si připravila hru včetně motivační scénky a následně ji přednesla a před-

vedla před ostatními, kteří ji mohli komentovat.
Odpoledne jsme začali jak jinak než hrou, při
které jsme si mohli ověřit právě získané vědomosti a vzájemně spolupracovat na doručování
dobré zprávy nejrůznějšími způsoby. Hra nás
výborně motivovala na následující přednášku
P. Michala Pulce na téma: ,,Evangelia“. Večer
jsme si povídali o tom, jakým způsobem máme
jako křesťané předávat svědectví.
V neděli jsme prožili společnou mši sv. v místním kostelíku a čekala nás poslední přednáška
o církvi. Pak už jen bohatý nedělní oběd, důkladný úklid a odjezd různými směry do našich
domovů. Celou dobu byla krásná atmosféra.
Marie Kantorová, animátorka

Zveme:

Silvestr 2013
29.12.2013 - 3.1.2014, DCŽM Ktiš
Vyplujte s námi do nového roku…
Stejně jako každý rok, i letos oslavíme
Silvestra na Ktiši. O zábavu nebude nouze, ale také bude čas na ztišení a reflexi
uplynulého roku. Můžeš se těšit na vánoční koncert, zážitkové hry, pěší pouť,
divadlo, práci, modlitbu i odpočinek.
Více informací na www.dcm.bcb.cz
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poštovní schránka
Je pravdou, že současné sdělovací prostředky se všemi možnými kanály snaží navazovat
na reklamní běsnění vedoucí nejen k utrácení,
ale i zcela nadbytečné konzumaci jídel a nápojů. Vaří se, peče, hoduje, kuchaři se předhánějí
při předvádění svého umění. Na druhé straně
světa lidé trpí tím nejzákladnějším. Nemají
nejen jídlo, ale ani vodu. A to už nemluvím
o katastrofě, která v posledních dnech postihla
Filipíny.
I zde žije nemalé množství věřících křesťanů.
Také o nich byla zmínka a vznesena prosba při
bohoslužbě, která se již tradičně konala 13. listopadu, kdy si připomínáme svátek sv. Anežky
České. Jako připomínka událostí roku 1989 se
tradičně konala při svíčkách.
Klášterní kostel Obětování Panny Marie v jihočeské metropoli se ve večerních hodinách
zcela zaplnil a to nejen studenty, ale i staršími
věřícími občany. Pod potemnělou klenbou tohoto stavebního skvostu plápolalo nespočetné
množství svíčiček. Tolik, kolik jich bylo při
příchodu k dispozici. Občas se totiž stalo, že
někomu skleněný kryt upadl na zem a honem
se pospíchalo zapálit alespoň kalíšek.
Slavnostní vzpomínkovou bohoslužbu celebroval na pozvání studentského vikáře P. Josefa
Prokeše P. Jan Hamberger ze Soběslavi spolu
s dalšími spolubratry. Ve své promluvě připomenul tento den nejen jako svátek sv. Anežky,
ale i naplňování jejího odkazu - daru Svobody.
Jde o to, abyste si toto světlo po skončení bohoslužby odnášeli do svých domovů ve svých
srdcích. Snášejte se, vzájemně si odpouštějte,
darujte si lásku. Slova evangelia s. Lukáše připomněla úryvek z Jericha, kdy Ježíš k sobě povolal celníka Zachea.
Je však potřebné nezapomínat na minulost. Neztratit ji, nedovolit, aby zanikla. Sám byl dotázán, kolik mu bylo tehdy let. Uvedl, že devět.

„Svíčková“ mše sv.
S ironií mu bylo odpovězeno: „To si tedy pěkně zavzpomínáte“. V přímluvách pak někteří
měli možnost vyjádřit svou prosbu. Já jsem jen
(bohužel) v tichu svého nitra pronášel: „Díky,
že jsem mohl být u toho, když v Římě papež Jan
Pavel II. vykonal kanonizaci a když jsme její
odkaz vezli zpět do vlasti. S obavami, zda nás
vůbec pustí přes hranice. Díky, Anežko!“ (viz
kniha Fragmenty římské). Tehdy jsem mladým
spolucestujícím vyprávěl o tom, jak probíhalo
Pražské jaro 1989 a jak končilo srpnovou oku-

pací. S nadějí, že okovy režimu jednou musí
prasknout, což se stalo vzápětí. Jeví se mi jako
velká škoda, že o tom nemůžeme dnešním
studentům podávat autentické svědectví. Ze
skript se toho příliš nedozví.
Jak dále z promluvy zaznělo, braňme dar svobody. Nepropadávejme ztrátě paměti. Jste zde
věřící i nevěřící, uvědomte si, že Bůh sám je
opravdová svoboda. My už sice nejsme otroky režimu ve společnosti, ale důležité je vůbec
nebýt otroky. Čehokoliv. Vyprávěním z knihy
bratří Karamazových (Ježíš a inkvizitor) pak
uvedl ono velké břemeno - být skutečně svobodným.
František Růžička, České Budějovice

Zprávy z České křesťanské akademie Vodňany
Rok 2013 znamenal pro místní skupinu ČKA
završení už osmi desítek uspořádaných akcí
převážně přednáškových, jak se můžete přesvědčit v její značně naplněné kronice o 17
letech činnosti. O čem byly ty poslední?
V lednu jsme zahájili Návštěvou u sester
Congregatio Jesu v Kujbyševě na Sibiři, kterou před časem absolvovala paní nakladatelka
z Putimi Věra Matoušová. Původně plánovaný
termín sice musel být paradoxně kvůli sněhové
kalamitě ve Vodňanech posunut, ale tím mohl
být náhradou program obohacen o aktivní účast
sester této kongregace, které v současnosti působí ve Štěkni u Strakonic a poutavé vyprávění
zajímavě doplnily dalšími informacemi o nich.
Pár týdnů poté jsme tematicky zůstali mezi
církevními osobami, ale přesunuli se trochu
do historie. Odborníkem na tu místní jihočeskou je asistent TF JU Tomáš Veber a přiblížil
nám dvě krajní polohy nejen českého (i německého) kněze v přednášce s názvem Kněží

světci – kněží zrádci. Přednášející u nás nebyl
poprvé ani naposled.
V dubnu pak nás navštívili ještě pracovníci Diecézní charity České Budějovice se svými hosty z Běloruska, aby nás informovali o jejich
projektech „Adopce na dálku“ a „Děti ulice“ a zároveň s místní koordinátorkou Tříkrálové sbírky paní M. Horákovou vysvětlili, jak
jsou využity vybrané peníze z této sbírky.
Protože letošní rok slavila naše společnost
1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší země, pozvali jsme k tomu v říjnu přednášet pana děkana z Netolic Pavla Lišku, který má ze svého zájmu o historii o těchto
osobnostech i jejich významu pro dnešek hodně nastudováno a zpracováno.
Tento rok jsme zakončili opět zimním tématem, a to besedou s českým polárníkem a spisovatelem z Písku Jaroslavem Pavlíčkem, zakladatelem pobočky ČKA v Antarktidě na české
stanici ostrova Nelson, o chování v extrém-

ních podmínkách ve světě. Ukázal k tomu zájemcům i různé praktické pomůcky a všechny
zval ke svým experimentům, které už někteří
z obecenstva měli vyzkoušené. Ve svém nadšení pro věc zvládl ve stejném dni tutéž besedu
i se studenty na vodňanském gymnáziu a pro
seniory v CSP.

O čem budou ty další?
Zahájíme hned po Novém roce 2014, a to
ve čtvrtek 9. 1. pohledem předsedy místní
ČKA a ředitele prachatického hospice JNN
Roberta Huneše na eutanázii, zda je selháním
či řešením problémů současného zdravotnictví, což je téma z jeho odbornosti a v současné době stále aktuálnější.
Pak vyvážíme proběhlé přednášky ze Sibiře
a Antarktidy dvěma přednáškami z teplé Afriky, a to ne z pohledu cestovatele, jak nabízí spolupořádající místní galerie, ale „trochu
Pokračování na 17. straně.
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Vánoce
na Klokotech
24. 12. (úterý) - Štědrý den
16 hod. - vánoční bohoslužba
pro rodiny s dětmi
17 hod. - živý betlém
23.40 hod. - předpůlnoční vytrubování
24 hod. - půlnoční mše sv.
25. 12. (středa) - Boží hod vánoční
10 hod. - mše sv. s táborským
chrámovým sborem
11 hod. - živý betlém
18 hod. - koncert Quodlibet
26. 12. (čtvrtek) - sv. Štěpána
10 hod. - mše sv.
17 hod. - řeckokatolická mše sv.
27.12. (pátek)
17 hod. - mše sv. s žehnáním vína
18 hod. - koncert Domino
29. 12. (neděle) - svátek Sv. Rodiny
10 hod. - mše sv.
s obnovou manželských slibů
31. 12. (úterý) - sv. Silvestra
17 hod. - děkovná mše sv.
21 hod. - Velká klokotská křížová cesta
22.15 hod. - mše sv. v Emauzích
1. 1. 2014 (středa) - Nový rok
10 hod. - mše sv.
15.30 hod. - Novoroční varhanní
koncert L. Šotka
5. 1. (neděle) - Slavnost Zjevení Páně
10 hod. - mše sv. s Tříkrálovým
koledováním
11.30 hod. - Vánoční koncert Nokturno

Jesličky zpřístupněné
24.12.2013-1.1.2014
rozpis najdete na: www.klokoty.cz

Personalia
Ukončení kněžské služby v diecézi
P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel, Th.D., SDB je
na žádost svých řeholních představených k 1.
1. 2014 odvolán z úřadu administrátora in spiritualibus farnosti Pištín, vikariát České Budějovice-venkov.
Upřímně mu děkujeme za jeho kněžskou službu
v českobudějovické diecézi a pro další kněžské
působení vyprošujeme hojné Boží požehnání.

Ustanovení

Karmelitánské
NAKLADATELSTVÍ 
Jaroslav Schrötter - Blázni pro Krista
77 krátkých citátů z listů apoštola
Pavla na každý den a zamyšlení,
které je zaměřeno na osobní rozvoj
a duchovní růst. Pro ty, kdo nemají
možnost denně číst a meditovat Písmo sv., ale i tak chtějí zůstat v kontaktu s Božím slovem.
Brož., 85 s., 99 Kč

Cyrilometodějská Bible

P. Mgr. Vít Dlapka, SDB je se souhlasem
svých řeholních představených od 1. 1. 2014
ustanoven administrátorem in spiritualibus farnosti Pištín, vikariát České Budějovice-venkov.
Dosavadní ustanovení zůstává v platnosti.

český překlad Jeruzalémské Bible
Unikátní projekt velkoformátové ilustrované
bible. Publikace obsahuje 110 celostránkových
ilustrací od 11 českých a slovenských výtvarníků, které doprovázejí text moderního biblického
překladu. 
Váz., 672 s., 2990 Kč

Životní jubilea

Papež František - Hledej Pána v jeslích

P. Mgr. Ludvík František Hemala, CFSsS,
Písek, oslaví 9. ledna 2014 své padesáté narozeniny.

Výročí kněžského svěcení
P. František Lála, emeritní děkan Katedrální
kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, oslavil 5. prosince 2013 sedmdesáté výročí kněžského svěcení.
P. Mgr. Vít Dlapka, SDB, České BudějoviceČtyři Dvory, oslaví 18. prosince 2013 dvacáté
výročí kněžského svěcení.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

-acebb-

Drobná dárková publikace s texty
papeže Františka.
Brož., 16 s., 29 Kč

Jorge Mario Bergoglio - František I. Promluvy z Argentiny
Promluvy z let 2006-2013 na různá
témata: jak střežit poklad víry a nenechat si ho jen pro sebe, problémy
dnešní výchovy, pastorace ve městě,
ochrana dětí, péče o seniory, chudoba... Důrazy,
které papež vnáší do církve a společnosti, vyrůstají z jeho dřívějších postojů a zkušeností dělníka
na Kristově vinici.
Brož., 144 s., 139 Kč

Klára Lukavská - Rozhovory s dědečkem
(3. vydání)

Kdo poradí nebo případně
obstará vhodný měkký
a zároveň trvanlivý materiál
do malých polštářků
na klečení do kostelních lavic?
Děkuji.
Tel.: 728 649 362

Pokračování z 16. strany.

jinak“: z ročních zkušeností salesiánské misionářky – katechetky z českobudějovického
Diecézního katechetického střediska Olgy Švecové v Jihoafrické republice (6. 3.) a ze zatím
několikatýdenních zkušeností prachatického
lékaře Petra Koptíka – z jeho odborného působení ve státech jižní Afriky s humanitární
organizací (3. 4.).
Mezi tím k nám opět zavítá (20. 3.) historik
Tomáš Veber přednášet s ukázkami tvorby jihočeských kněží P. Martina Vícha, P. Františka
D. Mertha a P. Františka Hobizala pod názvem
Krajina básníkova - básník v krajině.
S velkou vděčností pracovníkům vodňanské
galerie, v jejichž prostorách a s jejichž ochotnou spoluprací se vše koná, všechny zájemce
srdečně zveme!
Za místní skupinu ČKA Vodňany
PhDr. Robert Huneš - předseda
Ing. Marta Mrvíková - jednatel
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3. přepracované vydání knihy rozhovorů s hercem Radovanem Lukavským, které zachytila vnučka Klára
Lukavská.
Váz., 328 s., 299 Kč

Hana Piknerová - Vánoční přání
Karolínka miluje sníh a sáňkování.
Vánoce se blíží, ale pořád nesněží.
Může s tím souviset loňská lež? Čeká
ji také první vystoupení v hudební
škole a výroba vánočních dárků rodičům.
Váz., 108 s., 179 Kč

v sobotu 21. prosince
v Emauzích (9-11 hod.)
Budeme vyrábět ozdoby
na stromeček, vánoční dekorace,
přáníčka a mnoho dalšího.

Oldřich Selucký - Vojmírova cesta
Biskupa Metoděje s družinou přepadne jednotka franských vojáků.
Mezi zajatci je i mladý Vojmír. Je odhodlán podniknout vše, aby osvobodil Metoděje, kterého těžce zkoušená
vlast tolik potřebuje. 
Váz., 344 s., 259 Kč

Přezůvky s sebou!
Kontakt: Marie Šittová, 776 707 268

P. René-Luc - Vychoval mě gangster

Vánoční dílna

Prodej výrobků
v neděli 22. prosince
po mši sv.
výtěžek z prodeje bude poslán
školám v oblátských misiích

Setkání mladého zločince René-Luca s kazatelem Nickym Cruzem, bývalým vůdcem
newyorského gangu, změní jeho život.
Vyslechne svědectví o setkání s Kristem a zasáhne ho Boží milost - rozhodne se změnit svůj život a odevzdat ho Bohu. R.
1994 je vysvěcen na kněze. Brož., 150 s., 179 Kč

www.ikarmel.cz
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Radio Proglas
vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém
týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.
K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří také
České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části Čtyři Dvory. Mši sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci).
* Na hraně se ocitá život lidí, kteří propadli závislosti - na drogách, hracích automatech, jídle,
nebo alkoholu. Pohybují se na hraně normálního života a života, jehož rytmus zcela ovládá
závislost. Často se také ocitnou na hraně mezi
životem a smrtí. Zdaleka ne všichni se mohou
zcela vyléčit.
Závislost na alkoholu dovedla paní Markétu na úplné lidské dno – živila se krádežemi
a prostitucí, neměla kde bydlet, přišla o práci
a o vztahy se svými nejbližšími. Proč začala tato
mladá, zdravá a úspěšná žena pít? Jaká byla její
cesta z bludného kruhu závislosti? Dozvíte se,
jak závislost na alkoholu vzniká, kdo je nejrizikovější skupinou a jak můžeme alkoholikům
pomoci. Poslouchejte pořad z cyklu Mezi slovy
v sobotu 14.12. ve 22.10 nebo v repríze ve čtvrtek 19.12. od 9.30. K poslechu zve redaktorka
a moderátorka Terezie Breindlová.
* Až do 24. 2. 2014 běží na vlnách Proglasu
duchovně vzdělávací pořad s názvem Církevní
dějiny v zrcadle času II (1870-1945). Hostem
redaktora Petra Pospíšila je Prof. Martin Weis,
Th.D., církevní historik, který působí na půdě
Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích.
Do dějin církve se můžete ponořit každé pondělí od 16 hod. a v repríze vždy následující neděli
od 10.30 hod. 16.12. se dozvíme více o austrokatolicismu. 23.12. si představíme papeže Pia
X., Benedikta XV. a jejich dobu. 30.12. připomeneme vznik republiky ve znamení obrazoborectví. 6.1. je na téma slabí biskupové a odpadové
hnutí. 13.1. zaměříme pozornost na problematické vztahy Svatého stolce s ČSR.
* Každé úterý nabízíme od 9.30 magazín především pro maminky na mateřské a rodičovské
dovolené s názvem Kafemlýnek. 17.12. máme
téma Bolesti hlavy a migréna. Někdy je bolest
hlavy častý průvodce a někdy nevítaný silný
společník matek. Z čeho nás může bolet hlava,
kdy a jak to řešit léky nebo návštěvou lékaře.
O tom bude s hostem MUDr. Petrem Vondráčkem hovořit redaktorka Ivana Horáková.
* Dětský magazín Barvínek si každé úterý od 16 hod. nejraději naladí děti a mládež,
protože nabízí poučení i pobavení právě pro
ně. 17.12. si zariskujeme po telefonu. Znovu
přinášíme příběh, do kterého se můžete zapojit po telefonu. To, jak dopadne, záleží jen
na vás. 21.12. nabízíme reprízu pořadu Ambrozia. 24.12. máme Vánoce na krku! Barvínek
otevírá vánoční vysílání na Proglasu. Můžete
se těšit na povídání o Vánocích, o betlémech
a na spoustu netradičních koled. 31.12. naladíte

Silvestrovský Barvínek - ohlédneme se za úspěšnými i méně úspěšnými Barvínky v r. 2013.
* Jihočeské studio Jan nabízí k poslechu reprízu pořadu Očekáváme příchod Mesiáše zaslíbeného ve Starém zákoně, a to v úterý 17.12.
od 22 hod. P. Antonín Pražan, SDB, někdejší
pedagog z katedry biblických věd na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích, v současné době působící v jedné ze salesiánských
komunit v Římě, hovoří o naplnění starozákonních proroctví o příchodu Mesiáše v osobě Ježíše z Nazareta. Zdůrazňuje, že si v době adventní
připomínáme dvojí příchod Mesiáše. Ten, který
se odehrál před dvěma tisíci lety v Betlémě,
a rovněž ten, který má přijít na konci věků.
K poslechu zve redaktor Petr Pospíšil.
* Ve čtvrtek 19.12. od 22 hod. vstupuje do vysílání východočeské studio Vojtěch s pořadem
Domov sv. Josefa v Žirči. Redaktor Martin
Weisbauer představuje klienty Domova svatého
Josefa, který je jediným místem v ČR určeným
pro péči o pacienty s roztroušenou sklerózou.
Relace zachycuje jejich osudy, svědectví a život
v Domově. Jak se dozvíte, že se mezi nimi nacházejí i osobnosti významné…
* Týdeník Dotýkání světla přibližuje různé formy křesťanské spirituality vždy v pátek od 22
hod. V adventní době věnujeme naši relaci tematicky laděným pořadům, ve kterých se pokusíme nacházet hlubší souvislost vybraných
starozákonních příběhů s tím, který se chystáme
slavit o Vánocích. Jde hlavně o slavnost narození Spasitele, proto se zaměřujeme na vyprávění
o narození osobností, které v dějinách spásy sehrály důležitou roli před Ježíšem.
20.12. připomene ThLic. Stanislav Pacner,
Th.D. Šalomouna, Hospodinova miláčka, jehož
starší bratr ale musel zemřít. Existuje rozumná
odpověď na to, proč nevinné dítě musí vinou rodičů zemřít a jiné dítě se bez zásluhy stane Hospodinovým miláčkem? Náš host se o to pokusí.
K poslechu zve redaktor Marek Chvátal.
* V adventu jsme se zabývali příběhy o narození některých postav ve Starém zákoně a vždy
jsme v nich našli menší či větší souvislost s narozením a životem Ježíše Krista.
Pojďme se zamyslet nad tímto krásným a zajímavým tajemstvím víry, nad Vtělením Božího
Syna, a to z pohledu, který je odpovědí na předchozí příběhy v Božím slově a zároveň neočekávaným způsobem dokonalým obnovením vztahu člověka a Boha.
Redaktor Marek Chvátal si 25.12. o půlnoci pozve k mikrofonu P. Antonína Baslera.
-js-
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Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz
Stanislav Vojtko - Budeš o tom vyprávět
svým dětem (1. díl)
Autor před dětmi postupně odkrývá svět Bible, aby pochopily
jednotlivé příběhy a ztotožnily se
s pravdami, které v sobě biblický
příběh nese. To se děje pomocí příběhu ze života. Cílem je, aby nás biblický příběh
pohnul ke konání, abychom pochopili Boží lásku
a na jeho lásku odpovídali tou svojí, která nespočívá jen v líbivých slovech, ale i ve skutcích.
Kniha je určena především rodičům a katechetům.
Brož., 194 s., 150 Kč

JoHanka Patáková - Vstupuji v nepoznané
Sbírka duchovní poezie současné
autorky. Při čtení poezie se můžeme spojit spiklenecky přívětivým
poutem s autorem, jehož třeba nikdy
nepoznáme, a také trochu s Inspirátorem oněch slov. Oáz ticha v hluku světa je nám
stále tolik potřeba... 
Váz., 80 s., 150 Kč

F. Fernández-Carvajal - Rozmluvy s Bohem (3a): 1.-7. týden v mezidobí
Průvodce pro první část mezidobí, který čtenářům poskytuje jednu
z možností, jak se každý den obracet
k Bohu s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a v živé tradici církve.
Měkká vazba, 504 s., 269 Kč

Bratr Geoffroy-Marie - Žít v Boží přítomnosti
Autor nás učí vnímat Boží přítomnost ve vlastním nitru, což vede
k autentické odevzdanosti Bohu.
Duchovní život pak již nepředstavuje vyčerpávající námahu, nýbrž radostnou zkušenost, že jsme neseni Láskou, která
nezná hranic.
Brož., 112 str., 130 Kč

José Tolentino Mendonça - Ukrytý poklad. Umění duchovního hledání
Autor upozorňuje na duchovní netečnost mnohých z nás a povzbuzuje
čtenáře k vnitřnímu usebrání a k hledání pokladu, který Bůh do každého
člověka ukryl.
Brož., 112 s., 145 Kč

Přejeme čtenářům,
aby se v čase vánočním i skrze naše knihy
a filmy mohli setkat se živým Slovem,
jež se pro nás stalo člověkem.

www.paulinky.cz

Ad: Otevřené kostely - vstřícnost k lidem mimo církev
V minulém čísle Setkání mě oslovil článek o otevřenosti církve skrze otevřené či alespoň dostupné kostely a potřebné informace. Jsem za podněty rád. Dovolím si rozvinout úvahu směrem, kterým se článek vydává v úvodu – totiž, že
otevřenost souvisí s evangelizací.
Myslím, že by zásadní informací na viditelném místě mělo být,
čemu vlastně křesťané věří. Odborně bychom řekli „kérygma“ –
tedy obsah apoštolského učení, jak jej nacházíme ve Skutcích
apoštolů a jak jej církev dodnes hlásá jako základní poselství.
Na dveřích kostelů se dozvíme, že máme být v kostele potichu,
že se nesmí fotografovat, že máme na bohoslužby chodit včas,
případně během bohoslužeb nerušit prohlídkou kostela. V lepším případě naleznou kromě údajů uvedených v článku, na který
navazuji, informace o liturgické době či významném svátku. Jen
těžko se ale příchozí dozví, proč lidé vlastně chodí do kostela.
Žijeme v době, která se vyznačuje malou znalostí obsahu víry.
Předpokládáme, že lidé přicházející do kostela se budou správně
chovat, předpokládáme, že ví, proč je tady kostel, ale není tomu
tak. Současná generace není ta, která na náboženství slyšela aspoň něco o Bohu a pak se rozhodla žít jinak. Současná generace
ve své většině o Bohu neví téměř nic a to, co ví, je často zkreslené. Dokonce i my, kdo do kostelů přicházíme pravidelně, si potřebujeme připomínat a ujasňovat, co je základní obsah naší víry.
Proto bych se přimlouval, aby se krok otevřenosti vůči lidem přicházejícím do kostelů projevil i tím, že na viditelném místě bude
stručně předloženo kérygma – základní body víry křesťana. Kdo
jej zná, bude povzbuzen, kdo jej nezná, bude možná potěšen, že
křesťanství je o pravdě a o životě.
Zásadní body nacházíme v různých formulacích se stejným obsahem. Nabízím např. toto znění kérygmatu:

1. Bůh dává člověku život a i dnes tě miluje.
2. Hříchem (vinou) vstoupilo do světa utrpení a smrt – člověk
potřebuje záchranu, vlastními schopnostmi se z následků hříchu nevymaní.
3. Ježíš Kristus přišel, aby člověka z hříchu a smrti zachránil –
zemřel a následně vstal z mrtvých.
4. Kdo uvěří a přijme Ježíše jako svého Pána, je zachráněn.
5. K životu víry dostáváme dary Ducha svatého.
6. Církev je společenství, skrze které je možné setkat se s Bohem.
Lidé, kteří přicházejí do kostela, jsou většinou naladěni tak, že
chtějí něco přijmout. Ani za nimi nemusíme chodit. Oni jdou
k nám. Proč jim nenabídnout náš poklad tímto nevtíravým způsobem? Na toto stručné sdělení může navázat mnoho otázek
a diskusí při osobních setkání, či v srdcích našich přátel, kteří
Boha dosud nepoznali.
Dovolte mi závěrem poznámku k informaci o kontaktu na toho,
kdo má klíče. Z bezpečnostních důvodů mi nepřijde tato informace vhodná. Často se jedná o starší, někdy i samostatně žijící
osoby, které tím můžeme vystavit nepříjemným i nebezpečným
situacím, nehledě na možnost získání přístupu do kostela pro ty,
kteří mají nekalé úmysly (např. krádeže apod.).
Kéž jsou naše kostely (i vývěsky) svědectvím naší živé víry
a vztahu s Bohem, který je Stvořitel, Spasitel i Dárce života.
Roman Dvořák

Fráňa Šrámek: PROSINEC
Po sněhu půjdu čistém,
bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou.

Tu ztichnu tak,
jak housle spící,
a malý náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne,
jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světýlka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již.
Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…

Ze sbírky Splav (poprvé vydána roku 1916)

Požehnaný rok 2014 po narození Krista
přeje všem čtenářům
Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický

