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Chtěl jsem vám říci jedno slo-
vo a tím slovem je radost. Všude 
tam, kde jsou zasvěcené osoby, 
seminaristi, řeholnice, řeholníci, 
mládež, tam je radost, vždy je tam 
radost! 
Je to radost ze svěžesti, je to ra-
dost z následování Ježíše; radost, 
kterou nám dává Duch svatý a ni-
koli radost světská. Je tu radost, 
avšak kde se rodí radost?

Pohlédni do hlubin svého srdce, 
pohlédni do svého nitra, a klaď si 
otázku: máš srdce toužící po ně-
čem velkém, nebo srdce uspané 
věcmi? 
Uchovalo si tvé srdce v sobě ne-
klid hledání, nebo jsi ho nechal 
udusit věcmi, takže nakonec od-
umřelo? Bůh tě očekává a hledá 
tě, co odpovíš?

Otázky papeže Františka

Pokračování na 3. straně.
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Tajemství darování 
aneb Adventní víkend rodin na Nových Hradech

Na 12. straně v rubrice Diecézního centra pro rodinu si můžete přečíst zprávu o víkendu rodin na Nových Hradech ve dnech 
28.-30. 12. 2014. Protože se všechny fotografie k článku nevešly, některé z nich si můžete prohlédnout na této straně.

Tady oživme svou empatii - máme se vžít do osoby dítěte ve škole a učit 
se básničku. Takhle také vypadá darování dárečku, pro rodiče nejvzácnějšího...

Spokojené děti u sestřičky v nejlepší péči...

Každý z rodiny rozdává nápady, aby byl adventní věnec krásný.

Práce teenagerů na téma Boží Trojice pod vedením mladých.

A povedl se, osoby Boží Trojice se seskupily a vypadají náhle jak maličký 
Betlém...
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Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé 
hosty tisíce mladých lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho kontinentu. 
Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského 
setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy se-
tkání účastní všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí. 
Během evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských srd-
cích i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi mla-
dými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi 
dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu 
našeho světadílu.
Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na přijetí svých vrstevníků a za to 
jim upřímně děkuji. Chtěl bych pozvat také další mladé z České republiky, 
aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto 
setkání může být pro vás výzvou i šancí. Pohostinnost vždy charakterizovala 
naši zemi. Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které přijali naši předkové 
před více než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví: „Host do domu, Bůh 
do domu“. 
Ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene naši tradiční pohostin-
nost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem 
okolí.

Kardinál Dominik Duka, OP
arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference

Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy 
České biskupské konference 

na evropské setkání mládeže v Praze

Upozornění redakce: Vážení předplatitelé, složenky na úhradu předplat-
ného na rok 2015 dostanete v čísle 1/2015. Farnosti, které předplatné 
hradí fakturou, ji obdrží poštou. 
Výše předplatného, číslo účtu ani variabilní symbol se nezmění; pokud 
se nemění ani počet odebíraných kusů, zůstane výše předplatného stej-
ná jako vloni a letos. Pokud chcete od ledna změnit počet objednaných 
kusů nebo adresu, prosíme o informaci na adresu redakce (mailem nebo 
poštou).
Čtenářům, kteří nám zasílají vyšší částku, srdečně děkujeme.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaši podporu a přejeme vám hodně 
Božího požehnání v příštím roce!
 Redakce Setkání

Pokračování z 1. strany obálky.

Všimnul sis této situace své duše? Nebo spíš? Věříš, že na tebe Bůh čeká, nebo tuto 
pravdu považuješ jen za prázdná »slova«?
My jsme oběti této kultury dočasnosti. Rád bych, abyste přemýšleli: Jak se mohu osvo-
bodit od této kultury dočasnosti?
Dospělí a vychovatelé mají především tuto odpovědnost: být nejmladším příkladem dů-
slednosti. Chceme, aby mládež byla důsledná? Buďme tedy i my důslední! Jinak o nás 
Pán řekne to, co říkal Božímu lidu o farizejích: »Čiňte a zachovávejte všechno, co vám 
řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte« (Mt 23,3). Chce to důslednost a autentičnost!“

(Z okružního listu papeže Františka „Radujte se“ adresovaného zasvěceným mužům 
a ženám k Roku zasvěceného života)
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Rok zasvěceného života
v českobudějovické diecézi (30. 11. 2014-2. 2. 2016)

Od první adventní neděle 2014 do úno-
ra 2016 vyhlásil papež František Rok za-
svěceného života, který vnímáme jako 
jedinečnou příležitost k společnému 
hledání a k vzájemné podpoře, jak mezi 
řeholními společenstvími, tak s dalšími 
křesťany a lidmi dobré vůle.
Rok zasvěceného života v naší diecézi 
nabídne příležitosti k vzájemným se-
tkáním při poutích a společných modlit-
bách. Průběžně vás budeme informovat 
na webu www.rehole.bcb.cz.
V diecézním časopise Setkání vás bu-
deme průběžně seznamovat s tím, co 
děláme, jaká je naše historie, v čem jsou 

náš život a naše služba specifické.
Konečně bychom vám rádi nabídli mož-
nost služby v modlitbě, která je tím prv-
ním, možná nejmenším a současně nej-
větším, co můžeme pro sebe vzájemně 
udělat. Rádi bychom, my řeholníci a ře-
holnice naší diecéze, sdíleli vaše starosti 
a radosti, obavy i naděje a byli bychom 
rádi, kdybyste zase vy sdíleli ty naše. Po-
kud nám vaše úmysly budete v průběhu 
celého roku psát na emailovou adresu: 
rehole@bcb.cz, můžeme vám přislíbit, 
že na vás budeme ve svých modlitbách 
pamatovat. Řeholnice a řeholníci 

českobudějovické diecéze

Zmrzlá jinovatka na keřích po ránu pomalu připomíná, že tady máme zimu, jejímž středem jsou 
pro každého křesťana vánoční svátky. těm předchází čtyři adventní neděle, které nás nechají 
na chvíli nakouknout do radostného času vánočního. 
Na Mouřenci, který už třetí rok otevírá veřejnosti Lukáš Milota, se o těchto nedělích konají kon-
certy místních i vzdálenějších skupin. Vystoupila skupina Zebedeus z Klatov, vystoupí Druhý 
pokus z Kašperských Hor a také velký žihelský sbor. Kromě toho jsou pokaždé připravované 
komentované prohlídky kostela a drobné předměty s logem kostela nebo svíčky k zakoupení.o 
Štědrém dnu zde bude „Štědrá hodinka“, dopolední prohlídka. A duchovní správce tomas van 
Zavrel přesně o půlnoci přivítá Nový rok. Kromě toho se mohou malí návštěvníci těšit na po-
hádku „Anděl Páně,“ která zde byla natáčená, i na režiséra Jiřího Stracha, a také mohou nakres-
lit a přinést obrázek nebo dárek pro seniory v domově důchodců v Sušici. 
První neděli adventní pan farář požehnal krásným věncům vyráběným paní Pekárkovou a kli-
enty domova s pečovatelskou službou v Kašperských Horách. Pokud budete o Vánocich na šu-
mavě, zastavte se. Jste srdečně zváni. Jiřina Panušková
Bližší info: facebook Mouřenec, www. pratelemourence.cz

Adventní neděle na šumavském Mouřenci

ČESKé BUDěJOViCE, 
KATEDRálA SV. MiKUlášE

19. prosince v 15.30 hod.

slavnostní předání 
„betlémského světla“
Betlémské světlo si už po dvacá-
té šesté odnesou obyvatelé Jiho-
českého kraje do svých domovů. 
Slavnostní předání „Světla přá-
telství“ občanům je připraveno 
v pátek 19.12. tentokrát již 
od 15.30 hodin v českobudějo-
vické katedrále sv. Mikuláše. 
Přímý přenos z této události 
uslyšíte na vlnách Českého roz-
hlasu České Budějovice. 
Prostřednictvím kněží, starostů 
a skautů bude pak světlo pře-
neseno do dalších míst v kraji. 
lampy a svíčky si vezměte s se-
bou.

Plamínek, zažehnutý v místě 
narození Ježíše Krista v Betlémě, 

nazvaný Světlo přátelství, 
putuje z Izraele letecky do Lince, 

odkud se předává do 25 zemí světa 
a institucím, jako jsou
Evropský parlament 

či sídlo OSN v New Yorku.

V předvečer svátku sv. Mikuláše se děti přišly 
podívat do kostela sv. Bartoloměje v Milev-
sku, kde se mělo uskutečnit tajemné setkání 
se svatým Mikulášem.
Čekání vyplnil milevský děkan P. františek 
Míček, který dětem vyprávěl o životě sv. Mi-
kuláše. Děti dostaly na papíru symboly, které 
charakterizují sv. Mikuláše, které si mohou 
vybarvit nebo vystřihnout. Po společném vo-
lání sv. Mikuláš přišel i s krásným andělem. 
Vyzval děti, aby přistupovaly, za básničku 
nebo modlitbičku dostaly dárek. Některé 
z nich pro Mikuláše nakreslily obrázek. 
Všechny děti byly odměněny a sv. Mikuláš 
s andělem odešli za dalšími dětmi, ale slíbili, 
že se zase za rok vrátí. 
Balíčky pro děti připravila farní charita Mi-
levsko, setkání se sv. Mikulášem proběhlo 
za laskavé podpory P. františka. Akce se zú-
častnily i děti, které navštěvují Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež sv. františka z As-
sisi, v doprovodu sociálních pracovnic.

Alena Růžičková, Farní charita Milevsko

Povídání o sv. Mikuláši
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Píše se 15. listopad 2014, přicházím ke kated-
rále sv. Víta v Praze. Její dveře jsou ještě za-
vřené, ale vše je prosyceno slavnostním očeká-
váním. u vchodu pro řeholníky je už hlouček 
sester, u dveří na druhé straně je už pěkná řádka 
poutníků. Všichni se chystáme oslavit 25. vý-
ročí svatořečení Anežky České. tehdy a dnes. 
tehdy nebylo možné, aby byla Anežka svato-
řečena v Praze, a tak ti, jež nemohli do říma, 
přijeli sem. Dnes může přijet papežský legát, 
státní sekretář kardinál Pietro Parolin.
Katedrála je připravena, můžeme vstoupit. 
Do začátku mše sv. zbývá ještě hodina, ale 
velmi rychle se začíná zaplňovat. Kráčím po-
malu kolem svatováclavské kaple. Rozpomeň 
se na své plémě… Nedej zahynouti…, zpíváva-
li jsme často z plných plic před rokem 1989. 
Vkládali jsme do chorálu veškeré své naději 
a doufali, že náš Kníže je stále vládcem své 
země. Modlím se k němu tak i dnes, když se 
mnohdy zdá, že rok 1989 je tak dávno a tak 
jinak jsme si to představovali a tak divně to 
u nás vypadá.
Začíná meditační předprogram. Vnímám zpěv 
k Boží chvále, slova zamyšlení, chvění zástu-
pů, světla svící. Vzhlížím do středověké go-
tické klenby, vnímám přítomnost pohřbených 
světců a sílu víry křesťanů, kteří před sedmi 
sty, pěti sty či dvěma sty lety stáli na stejném 
místě a modlili se. Máme víru díky předkům. 

Jsou už u Boha a my se zařazujeme do tohoto 
proudu křesťanů. 
Mše začala. „K  oltáři  Páně  plni  touhy  spěj-
me…“ Na obrazovkách se objevuje čelo litur-
gického průvodu na nádvoří Hradu. obrazov-
ky nabízejí prostřihy ze mše sv. před 25 lety. 
tehdy jsem tu také přece byla. okamžitě se 
mi v nitru vybaví ta doba. tehdy a dnes. Dnes 
mezi řeholnicemi v řádovém oblečení, teh-
dy v civilu, sice také řeholnice, ale pro svět 
zdravotní sestra, studentka. Dnes kříž v čele 
průvodu stojí ve dveřích katedrály, ale had 
ministrantů, jáhnů a kněží se vine až k arcibis-
kupskému paláci. Z jeho brány právě vycházejí 

biskupové a kardinál státní sekretář. Bleskne 
mi hlavou: Na co si to vlastně stěžujeme? Kde 
jsme byli tehdy a kde teď?
Průvod zvolna kráčí hradními nádvořími. „… 
kráčeli  zemí,  po  níž  jdeme  my.“ A opět střih 
na zaplněnou katedrálu v roce 1989. oba 
okamžiky mé přítomnosti jako by se mi slily 
v jeden. tehdy a nyní. Jsem součástí proudu 
křesťanů této země, od sv. Václava, jehož tělo 
odpočívá za mými zády, přes ty, kteří tu stáli 
přede mnou, až k těm, co tu budou stát za sto, 
dvě stě, tři sta, pět set let… Zavalí mě jistota: 
Kristus je včera i dnes i na věky. Amen. 

S. Angelika

farní charita Milevsko uspořádala ve spolu-
práci s římskokatolickou farností Milevsko 
Vítání  sv.  Martina. Akce se konala ve středu 
12. listopadu po mši sv., která byla zaměřena 
zvláště na děti, které se dozvěděly, kdo to byl 
sv. Martin, kdy žil a čím je známý... P. fran-
tišek si před společnou modlitbou otčenáš 
pozval k sobě děti. ty se držely se za ruce 
a společně jsme se všichni modlili. Bylo jich 
okolo oltáře asi 25. Po mši sv. se před kostelem 
sv. Bartoloměje seřadil dlouhý lampionový 
průvod dětí, rodičů, prarodičů a zaměstnanců 
farní charity. Akce se zúčastnily děti, které 
navštěvují sociální službu NZDM (Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež) a ty, které se 
účastní tvořivých dílen služby Rozárka, která 
také sídlí v nově zrekonstruovaném objektu 
v Hůrecké cestě. Přidali se i ti, kteří na mši sv. 
nebyli. Pak se celá skupina přesunula na louku 
na Hůrkách, kde v kruhu rozžaté louče vítala 
příchozí. Po několika písničkách a hlasitém 
volání dětí se ze tmy opravdu vynořila posta-
va na koni. Sv. Martin přijel! Některé děti se 
bály, na velkého koně a jezdce se dívaly s re-
spektem. Ale sv. Martin byl hodný, řekl dětem 
několik zajímavostí ze svého života a sdělil, že 
ještě sníh neveze. Zato přivezl velký košík plný 
malých koláčků. Všem moc chutnaly. Děti se 
poctivě dělily se svými kamarády nebo s ro-

Čekání na sv. Martina v Milevsku
dinnými příslušníky, protože i sv. Martin se 
rozdělil o svůj plášť s chudým žebrákem. Děti 
si mohly hodného koně i pohladit. Sv. Martin 
potom na odjel do dálky a všichni se po krás-
ném zážitku rozešli do svých domovů. -aru-

Srdečně vás zveme na 

Pouť k chrobolské 
Panně Marii

Ti, kdo přijdou, 
velkou radost 

ve svém srdci zažijí.

S P. Romanem Dvořákem 
budeme mši sv. slavit,

1. ledna 2015 ve 13 hod.
spolu našeho Pána chválit.

Přijďte k nám na Nový rok 
autem, pěšky, na lyžích,

Ježíš a Maria vám dodají sílu 
při všech vašich potížích.

Návštěva státního sekretáře kard. Parolina v doprovodu apoštolského nuncia Mons. Leanzy 
a litoměřického biskupa Mons. Baxanta u sester boromejek.
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Návštěva P. Bernarda Makadani ze Zambie
Na  krátkou  a  intenzivní  návštěvu  již  po-
páté  zavítal  do  České  republiky,  konkrétně 
do českobudějovické diecéze, ve dnech 13.-
17.  listopadu  2014,  národní  ředitel  Papež-
ských  misijních  děl  v  Zambii  P.  Bernard 
Makadani  Zulu.  Přijal  pozvání  národního 
ředitele  Papežských  misijních  děl  v  České 
republice  P.  Jiřího  Šlégra,  s  nímž  ho  pojí 
dlouholeté pracovní přátelství. Děkuji tímto 
všem, kteří nás vřele a pohostinně přijali.

Z České republiky jsou v Zambii podporovány 
výstavby škol a školek, stavby kostelů a studi-
um bohoslovců (stejně jako v Keni a ugandě). 
Poslední jmenované se stalo hlavním tématem 
všech setkání, která se odehrála během pobytu 
P. Bernarda. Ve farnostech a školách českobu-
dějovické diecéze (Písek, České Budějovice, 
Velešín, tábor, tábor-Klokoty, Jistebnice, Pa-
cov) otec Bernard především přibližoval situaci 
církve, která je požehnaná množstvím nových 
povolání, ale nedostačují jí prostředky na to, 
aby mohla na tuto nádhernou otázku mladých 
mužů vždy odpovědět kladně. Jako v každé 
diecézi na světě je studium a rozlišování bu-
doucích kněží pro biskupy nákladná zodpověd-
nost. Na druhé straně jsme se z filmu Zambijský 
Bambo, pojednávajícím o životě seminaristů 
v zambijské Mpimě, mohli učit od církve, která 
se o sebe příkladným způsobem snaží posta-

rat. V blízkosti semináře vyrostla farma, kte-
rá slouží k obživě jak seminaristů, kteří na ni 
chodí pracovat, tak přilehlých vesnic, jejichž 
obyvatele zde učí základním dovednostem hos-
podaření. Účastníci setkání si odnášeli domů 
vzpomínku na mladé muže, kteří chtějí celým 
srdcem sloužit Bohu a své mladé zemi. ta, 

ve všech chybách a zmatcích, které její dějiny 
od vzniku v roce 1964 doprovázejí a postihují 
životy obyčejných lidí, právě takové muže po-
třebuje. Mgr. Hana Koukalová,

diecézní ředitelka Papežských misijních děl 
českobudějovické diecéze

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor-Klokoty

Vyslyšme výzvu Svatého otce a podpořme 
studium domorodých bohoslovců v misiích, 
aby evangelium mohlo být hlásáno po celém 
světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší. 
Bohoslovci sami se snaží pokrýt alespoň část 
nákladů na chod semináře prací na zahradě, 
chovem domácích zvířat apod. 

Dar 40 Kč přispěje na jeden den studia jed-
noho bohoslovce.
Částka 1.250 Kč vystačí na měsíc studia, což 
ročně vyjde na 15.000 Kč. 

Na tento účel můžeme kromě modlitby pří-
padně věnovat to, co našetříme. 
Finanční dary budou použity pro 275 boho-
slovců v Zambii, 170 v Ugandě a 117 v Keni.

Tato pomoc je opravdu velmi potřebná, pro-
tože kvůli nedostatku finančních prostředků si 
biskupové v misiích mohou dovolit přijmout 
třeba jen jednoho z deseti zájemců. 
Více informací naleznete na www.missio.cz.

ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou za-

registrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou 
obdržet potvrzení pro daňové účely.

Pomoc zajišťují: 
Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův 
Mlýn 33, tel.: 499 433 058, 604 838 882, 
e-mail: pmd@missio.cz, www.missio.cz, č. 
účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 30 

„Žádné povolání by se nemělo ztratit z důvo-
du nedostatku finančních prostředků.“

bl. Jan Pavel II.

PodPořme Povolání v misiích
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Poutní slavnosti v Českých Velenicích a v Suchdole nad Lužnicí
K 1. září nastala v našich  farnostech (od Su-
chdola nad Lužnicí přes Chlum u Třeboně až 
po České Velenice) změna. Dosavadní duchov-
ní  správce  P.  Jaroslav  Šmejkal  byl  k  tomuto 
datu přeložen a místo něj nás „dostali na sta-
rost“ P. David Henzl s P. Jiřím Kalašem. Úze-
mí  od Třeboně  po  České Velenice  je  rozsáhlé 
a  jeho  správa  zabere  hodně  času  a  energie. 
Mnozí  s  tím  i  z  tohoto  důvodu  nesouhlasili, 
nakonec  jsme  ale  novou  situaci  a  oba  kněze 
přijali všichni. Od začátku listopadu vypomá-
há v Třeboni ještě třetí kněz, P. Dominik Hroz-
nata Holický. Že naše přijetí  je opravdové  se 
ukázalo např. při poutních slavnostech našich 
farních  patronů.  Ovšem  v  souladu  s  textem 
jedné písně Zdeňka Svěráka „neopouštěj  sta-
ré známé pro nové“ jsme na obě poutě pozvali 
předchozího duchovního správce P. Jaroslava. 
Změna kněze samozřejmě znamená, že některé 
věci jsou najednou jinak, a „obě strany“ měly 
při přípravě obou trochu obavu, jak to dopad-
ne. Dopadly velice dobře. 

Poutní slavnost sv. Anežky České
V sobotu 15. 11. 2014 jsme prožili v kostele 
sv. Anežky České krásnou slavnost. Poutní mše 
k poctě sv. Anežky České byla po několika le-
tech opět odpoledne. 
Pouti předcházely přípravy jako úklid, rozvěše-
ní plakátků po městě, pozvání kněží i z Gmün-
du, výzdoba kostela, nachystání pohoštění 
a další. S tím se určitě také vždy pojí rozechvě-
ní - co nového pouť přinese, jak dopadne, atd. 
toto jsme silně vnímali zvlášť letos, kdy jsme 
si připomínali 25 let svatořečení Anežky Čes-
ké, princezny, která se vzdala královského titulu 
pro Ježíše Krista a pro chudé a nemocné. Sv. 
Anežka založila špitál, při něm řád Křížovníků 
s červenou hvězdou a sama vstoupila do kláš-
tera klarisek. Slavnost sv. Anežky České se 
slavila zároveň v Praze, kde bohoslužbu v ka-
tedrále sv. Víta sloužil kardinál Pietro Parolin, 
vatikánský státní sekretář. Jako zástupce papeže 
zároveň připomněl, že svatořečení Anežky Čes-
ké v listopadu 1989 se stalo součástí boje Čechů 
za svobodu a jedním ze symbolů pádu komunis-
tického režimu.  
Mši sv. ve velenickém kostele sloužil P. th-
Lic. David Henzl spolu s třemi kněžími 
z Gmündu, s P. Jaromírem Stehlíkem z Pelhři-
mova a s P. Jiřím Kalašem z třeboně. Poutě se 
také účastnil P. Jaroslav Šmejkal. (Jeho téměř 
první reakcí poté, co nám oznámil, že půjde 
pryč, bylo, jestli ho pozveme na pouť.) 
Účast kněží z Gmündu byla potvrzením svobo-
dy, z které se již čtvrt století radujeme. V pátek 
7. 11. jsem navštívila Mariazell, což je velké 
mariánské poutní místo. Jeho důležitost tkví mj. 
v tom, že od 50. let minulého století se jednot-
livé rakouské regiony modlily za svobodu pro 
země, kde vládl komunistický režim. o tom 
svědčí devět svící za oltářem v místní bazilice. 
osm svící bylo v roce 1990 na znamení získání 
svobody zapáleno. Je zde také svíce pro Čínu, 
kde nejen křesťané stále trpí. 
Poměrně často sobě, dětem a vůbec lidem ko-

Poutní mše sv. v Českých Velenicích.

Setkání na faře v Suchdole n. Lužnicí.lem sebe připomínám, jak můžeme být vděční 
za to, co máme, a za to, že můžeme projevovat 
svoji víru veřejně, scházet se ve společenství, 
číst doma Bibli a darovat ji jiným apod. Díky 
za to Bohu i sv. Anežce České. 
Po mši sv. společenství pokračovalo dál při po-
hoštění před kostelem nebo na faře. Na tomto 
místě chci poděkovat všem, kteří se o tuto krás-
nou slavnost zasloužili.

Slavnost sv. Mikuláše v Suchdole 
nad Lužnicí
Slavnost sv. Mikuláše v Suchdole n. Lužnicí 
jsme prožili v sobotu 6. prosince. Mše sv. začí-
nala dopoledne. Hlavním celebrantem nakonec 
byl právě pozvaný P. Jaroslav, který osm před-
chozích let v tamním kostele u obětního stolu 
sloužíval. Při mši zpěvem a hudbou doprovázela 
místní děvčata za vydatné pomoci Martiny Ku-
čerové z Chlumu, která nás vlastně všechny uči-
la náboženství na základní škole, což je zárukou 

našeho vzájemného porozumění. Náš malý sbor 
hraje a zpívá jen párkrát do roka, ale vždy to 
stojí za to a je chválen ze všech stran. 
otec David při promluvě poukázal na to, jak 
sv. Mikuláš spolupracoval s Boží milostí, čímž 
může být příkladem pro nás. Po mši sv. bylo 
venku nabídnuto pohoštění - výborné buchty 
a teplý čaj či punč. Poté se nás téměř třicet ode-
bralo na faru k společnému obědu, o jehož pří-
pravu se podělily tři rodiny. Několik dalších far-
níků pak přišlo k posezení u kávy či čaje, místa 
u stolu jim uvolnily děti, které se hned po obědě 
rozprchly po faře nebo ven. Ve tři hodiny jsme 
se přesunuli zpět do kostela, kde P. David poutní 
slavnost ukončil krátkou adorací a slavnostním 
požehnáním. Celý den byl velice pohodový 
a přátelský, proto všem, kteří na tom mají něja-
ký podíl, moc děkuji. Pozitivní ohlasy totiž byly 
slyšet hned v odpoledne a následující neděli.

Iva Hojková
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DieCézní kateChetiCké střeDiskO

Pod tímto názvem se v táborském vikariátu 
uskutečnila výtvarná soutěž pro děti v rámci 
oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. 
Do soutěže bylo přihlášeno 52 obrázků dětí, 
které soutěžily ve třech kategoriích – předško-
láci, 1. stupeň a 2. stupeň základní školy. Děti 
měly za úkol obrázek nejen nakreslit, ale také 
ho stručně popsat. Na obrázcích se objevova-
lo hlavně rodinné slavení narozenin, Vánoc, 
Velikonoc; některé děti namalovaly také třeba 
oslavu 1. svatého přijímání, svatbu, rodinnou 
dovolenou nebo pořízení koně. Kresby dětí vy-
hodnotili katecheté z vikariátu a odborně také 
výtvarnice. Dětem, které se umístily na prvních 
třech místech ve všech kategoriích, byly na Vi-
kariátním katechetickém středisku předány věc-
né odměny a se svými katechety byly pozvány 
na čokopárty do táborského Muzea čokolády. 
Kresby dětí bude možné si prohlédnout během 
Vánoc v poutním areálu na Klokotech. -mš-

Slaví celá rodina

Letošní podzimní prázdniny 27. a 29. října mohly děti z tábora a okolí prožít na příměst-
ském táboře na Klokotech. Poutní dům Emauzy poskytuje skvělé zázemí pro tyto akce 
s dětmi, takže jsme se nemuseli obávat ani nepříznivého počasí. Počasí nakonec ale až tak 
nevlídné nebylo, takže jsme mohli venku provozovat různé sportovní hry, nasbírat kaštany, 
ze kterých se dají vyrobit krásní smajlíci pro radost, nebo různobarevné podzimní listy, 
z nichž jsme společně vytvořili zcela originální klokotský podzimní strom. Navštívili jsme 
také klokotský hřbitov, kde jsme se společně pomodlili a zapálili svíčky na hrobech našich 
příbuzných a známých. 
Velké poděkování patří otcům oblátům, kteří nás pozvali do jejich řeholního domu na krát-
kou adoraci a také na skvělou odpolední svačinku. Náš dík patří také Radkovi a Marušce, 
kteří se tentokrát postarali o to, abychom neměli hlad. těšíme se a zveme na další setkání 
o jarních prázdninách od 9. do 13. února 2015. -mš-

Podzimní příměstský tábor Emauzy

Římskokatolická farnost Klokoty,
Vikariátní katechetické středisko Tábor,

Kolpingova rodina Klokoty 
a obláti Panny Marie Neposkvrněné

 

pořádají
 

VáNOČNÍ DÍlNU
 
 

sobota 20. prosince 2014
9-11 hod., poutní dům Emauzy

 

*****************
Budeme vyrábět ozdoby 

na stromeček, vánoční dekorace, 
přáníčka a další věci pro radost.

Po skončení dílny 
a po nedělní mši sv. prodej výrobků.

Výtěžek bude použit pro PMD 
– Jeden dárek navíc pro děti v Africe.

Přezůvky s sebou!

KONTAKT: 
Marie šittová, 776 707 268

Janka Pecherová, 731 139 306

římskokatolická farnost - Děkanství 
u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 

pořádá 

v křížové chodbě bývalého 
dominikánského kláštera na Piaristickém 

náměstí v Českých Budějovicích 

výstavu

PROŽÍVÁME CÍRKEVNÍ ROK 
- SLAVÍME ADVENTNÍ DOBU, 
VÁNOCE A VÁNOČNÍ DOBU“

Výstava potrvá do 11. ledna 2015.
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DieCézní kateChetiCké střeDiskO

Nejen katecheté, ale i přátelé a farníci putovali 
7. listopadu do Mariazell. Pouť se uskutečnila 
v rámci semináře, který společně organizova-
ly Diecézní katechetické středisko a teologic-
ká fakulta Ju. Seminář byl určen katechetům, 
kteří se chtěli dozvědět více o Mistru Janu Hu-
sovi a nabídnout tak po didaktické průpravě 
doc. Ludmily Muchové Vstupy do škol v roce 
2015, kdy uplyne 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Seminář se konal ve čtvrtek a v so-
botu; v pátek jsme putovali do Mariazell. Po-
časí nám přálo. Autobusem jsme dojeli do ves-
ničky Wienerbruck, odkud jsme se vydali pěšky 
k nádhernému vodopádu Lassingfall. Pak jsme 
jeli do Mariazell, kde bylo pusto a prázdno, ide-
ální pro klidnou prohlídku. V 15.00 jsme měli 
v bazilice mši sv. Cestou nás P. Zdík Miroslav 
Jordánek, o.Praem informoval o přípravách 
na Národní eucharistický kongres, který bude 
na podzim v roce 2015 a na který se ve farnos-
tech budeme připravovat od ledna 2015. 
Jelo nás celkem třicet a všem se pouť moc lí-
bila, aspoň podle vyjádření mnohých, kteří se 
účastnili sobotní části semináře na tf Ju. tak-
že velké díky všem poutníkům! -dks-

Katecheté z naší diecéze putovali do Mariazell

tentokrát jsme se sešli se zasloužilými kateche-
ty v úterý po 1. neděli adventní, 2. 12. 2014. 
Změnou bylo i to, že jsme se nesešli již tradičně 
v klášterním sále kostela obětování Panny Ma-
rie, ale tentokrát jsme šli společně na biskup-
ství. Bylo nás 17 a byla to především příležitost 
se mezi sebou po roce opět pozdravit a společ-
ně se podívat, co se ve výuce náboženství dětí 
i dospělých děje v dnešní době. Zasloužilí kate-
cheté tak mohli shlédnout tři krátká videa z akcí 
minulého i letošního roku. také jsme se mohli 
společně potěšit tím, že dětí a dospělých v ná-
boženství a katechezi neubývá a že katecheté, 
kteří převzali od zasloužilých katechetů pomy-
slné veslo, se snaží dál přispívat svými mož-
nostmi k šíření víry v naší diecézi.
Setkání zahájil administrátor diecéze Mons. 
Adolf Pintíř, který připomněl, že letos slavíme 
25 let od konce totality a tím i 25 let systema-
tické práce v katechezi. Zasloužilí katecheté se 
na této práci podíleli velkou měrou a bylo by 
potřeba jejich práci dobře zmapovat a zachovat 
ji tak pro další generace.
Po pohoštění na biskupství jsme se odebrali 
do kostela Svaté Rodiny, kde nás již očekával 
ing. Jiří Míchal, který připravil prohlídku toho-
to krásně opraveného kostela s pohledem do mi-
nulosti i současnosti. Společně s P. Jozefem 
Gumenickým jsme pak v kostele Svaté Rodiny 
mohli prožít velmi krásnou mši svatou. 
Poté už byl čas na společný oběd.
Dá-li Pán Bůh zdraví a sílu, už nyní se těšíme 
opět za rok na další setkání.  -dks-

Setkání zasloužilých 
katechetů a katechetek

Zasloužilí katecheté společně v kapli Biskupství.
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DieCézní Charita inFOrMUje

• Diecézní charita České Budějovice děku-
je všem dárcům, dobrovolníkům a přátelům 
charitního díla za podporu během celého le-
tošního roku. Vaší náklonnosti si velmi váží-
me! Přejeme všem požehnané vánoční svátky 
a všechno dobré v novém roce. 
• už 4. prosince dorazil trochu jiný Mikuláš 
do sociálně vyloučené lokality Novohradská 
v Českých Budějovicích. Přišel potají, bez slá-
vy a halasného vítání. Přinesl ten nejcennější 
dárek do naší komunitní místnosti - SVĚtLo. 
Diecézní charita ČB na Novohradské připravuje 
komunitní místnost pro doučování a volnoča-
sové aktivity s dětmi, pro přednášky, diskuse 
a workshopy pro dospělé. Místnost se nachá-
zí v bývalém zahradním domku, kam není za-
vedena elektřina. topit budeme v kamnech 
a za zprovoznění světla děkujeme „Mikulášovi“ 
Englsovi, s vděčností na něj budeme o zimních 
podvečerech vzpomínat... 
• Poradna pro cizince a migranty při DCH 
České Budějovice připravuje v úterý 16. 12. 
2014 v budově českobudějovického orla pro 
rodiče-cizince a jejich děti setkání, které se po-
nese v duchu tradičních českých Vánoc. Jsou 
zváni cizinci bez ohledu na národnost. Budou si 
moci užít pravou vánoční atmosféru; vyrobit vá-
noční ozdoby a přáníčka, dozvědět se o českých 
vánočních zvycích, ozdobit stromek a zazpívat 
koledy. Připraveny budou dárečky a drobné 
občerstvení. Akci pořádá Poradna již 3. rokem 
a klienti jí vždy přijímali s radostí. Často totiž 
nemají dostatečné příjmy nebo čas, aby mohli 
společně s dětmi vychutnat vánoční pohodu. 
• Tradičně od 1. do 14. ledna můžete v čes-
kých městech a vesnicích potkat tříkrálové 
koledníky. Z výtěžku sbírky Charita celoročně 
pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. 
tříkrálovou sbírku můžete podpořit darová-
ním peněz do kasičky koledníků, zasláním 
dárcovské DMS (ve tvaru DMS KoLEDA) 
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, 
na konto tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč. Další 
možností je odeslání finančního daru na účet 
66008822/0800 u České spořitelny, variabilní 
symbol 777, konstantní s. 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod). 
• Chcete podpořit Tříkrálovou sbírku jinak, 
než penězi? Zapojte se jako koledník! Stačí 
oslovit nejbližší charitu, za nabídku pomoci 
bude jistě ráda. Nebo se přihlaste přes www.
trikralovasbirka.cz/koledovani/. o tříkrálové 
sbírce můžete napsat do místního tisku, pomů-
žete i sdílením informací na facebooku – www.
facebook.com/trikralovasbirka. Děkujeme! 
• Srdečně vás zveme v neděli 4. ledna 2015 
do Sušice. Na hlavním náměstí se v 16 hod. 
můžete těšit na příchod tří králů a slavnost-
ní zahájení tříkrálové sbírky. Na programu je 
tříkrálový příběh, příjezd tří králů na koních, 
žehnání koledníkům tříkrálové sbírky, hudební 
vystoupení, občerstvení aj. 

KRáTKé ZPRáVy: 
Pozvánky a informace z charit 

v českobudějovické diecézi

Kabelkový veletrh, který Deník uspořádal letos v září, vynesl mj. pro Dannyho a Bambase zápisné 
do kurzu breakdance na příští rok. Nadaní tanečníci Danny (14 let) a Bambas (13 let) jsou z rodin, 
kterým pomáhá Diecézní charita České Budějovice; děti samotné už více než osm let využívají po-
moci dobrovolníků s doučováním a volnočasovými aktivitami. Tanec je jejich druhou přirozeností, 
bez podpory a přispění veřejnosti by se mu však věnovat nemohli. Děkujeme! 

Využití peněz z tříkrálové sbírky 2014 
v Jindřichově Hradci, Strakonicích a Veselíčku

„Dlouhodobě  spolupracujeme  s  rodinami 
v nepříznivé životní situaci. Peníze z Tříkrálové 
sbírky posloužily na zpáteční jízdenku pro ma-
minku s vážně nemocným dítětem na speciální 
vyšetření  do  Prahy,“  uvádí první příklad vy-
užití peněz z tříkrálové koledy Dana Ježková 
z farní charity Jindřichův Hradec. 
Ze sbírky dále zakoupili zimní boty pro bezdo-
movce. „Byl po operaci kotníku. Dokud nosil 
použitou,  prošlapanou  obuv,  noha  mu  velmi 
otékala,“  vysvětluje Ježková. „Díky  sbírce 
jsme také mohli poskytovat potraviny pro lidi, 
kteří se potýkají s chudobou a obstarat školní 
pomůcky pro 50 dětí ze sociálně slabých rodin. 
Část peněz pokryla náklady na provoz našich 
služeb,“ vyjmenovává další využití tříkrálové 
sbírky (57 tis. Kč) Dana Ježková z farní chari-
ty Jindřichův Hradec. 
tříkrálová sbírka ve Strakonicích činila 215 
tis. Kč. Charita zde pečuje o seniory ve měs-
tě i v obcích rozesetých po okolí. Z výtěžku 
sbírky pořídila oblastní charita auto na dojíž-
dění za nemocnými a za lidmi, kteří se potý-
kají s těžkostmi stáří. Pečovatelky jim dovážejí 
obědy, nákupy, pomáhají při osobní hygieně, 
s převozem k lékaři, úklidem. Ale nejen s tím. 
„V jedné odlehlé vsi pomáháme paní v důcho-
dovém věku s obstaráváním domácnosti. Když 
nás požádala o pomoc s řešením exekucí, s ko-
legyní z Občanské poradny jsme pro ni vyjed-
nali  splátkový kalendář,“ popisuje komplexní 
nabídku pomoci iveta Mrázová z oblastní cha-
rity Strakonice. 

V obci Veselíčko (okres Písek) provozuje cha-
rita azylový dům pro matky s dětmi. „Část 
peněz  z Tříkrálové  sbírky pomáhá našim ma-
minkám – pro nastartování, aby se mohly zno-
vu odrazit ode dna a začít s dětmi žít v klidu. 
Zbytek peněz je na provoz Domova,“ přibližuje 
využití sbírky (46 tis. Kč) Marie Sádlová, ředi-
telka farní charity Veselíčko. 
Podpořte i Vy tříkrálovou sbírku a přihlaste se 
už teď ke koledování. Více informací na www.
trikralovasbirka.cz.  Věra Michalicová
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Rovných 8.000 Kč věnovala firma Tesco Stores CR a.s. pro Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi 
při Diecézní charitě České Budějovice. Peníze byly určeny na nákup potravin na vánoční pečení 
pro  52  rodin  a  na  nákup  dětských  plen.  Děkujeme  českobudějovickému Tescu  za  dlouhodobou 
důvěru a přízeň! 

Výsledek loňské sbírky pro potravinovou ban-
ku se letos podařilo výrazně překonat. Zatímco 
vloni se pro potřebné vybralo 700 kg potravin, 
letos už téměř 4,7 tun. Je pravdou, že loni se 
sbírka konala pouze na dvou místech v Čes-
kých Budějovicích, ale letošní výsledek sbír-
ky je i v samotné jihočeské metropoli více než 
dvojnásobně lepší. „Jen v samotném Kauflandu 
jsme  pro  potravinovou  banku  získali  1340 kg 
potravin,“ upřesnila Michaela Čermáková, ře-

Společná setkávání seniorů v domech s pečova-
telskou službou - to byl projekt Aktivně ve stáří, 
který finančně podpořil Jihočeský kraj a reali-
zovala jej oblastní charita Vimperk.
V lednu se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou 
službou Skalka v Prachaticích posezení při po-
řadu Lásky Karla Hašlera v podání Karla Šedi-
vého. Zaznělo mnoho známých písní, které si 
mohli všichni zazpívat. Na únorovém setkání 
malovaly ženy z Domu dřevěné kočičky. 
V březnu se v Domě s pečovatelskou službou 
Čkyně uskutečnilo Vítání  jara, při němž jsme 
vyráběli jarní dekorace. to si nenechali ujít ani 
v Domě Skalka v Prachaticích. i zde se spojila 
kreativita seniorů s příjemným posezením. 
V létě jsme se několikrát sešli při výrobě 
drobných upomínkových předmětů (malování 
hrnků, malování na hedvábné šátky a výroba 
drobných šperků). V září jsme se s psychotera-
peutkou Mgr. Květou Kadlecovou zabývali re-
flexní terapií obličeje, dotekovou terapií a tím, 
jak si pomoci při strachu, úzkosti a panice. 
Podzimnímu období patřily akce Růže  z  listí, 
Pohybová terapie rukou a beseda Bezpečná do-
mácnost. První setkání bylo návodem k výrobě 
dekorací z podzimního listí. V druhém případě 
šlo o inspiraci, jak působí pohyb rukou na naše 
zdraví. Poslední akcí v rámci projektu byla be-
seda, kde bylo doporučeno, jak zajistit domác-
nost, jak se bránit podvodníkům, kteří nabízejí 
nekvalitní a předražené zboží a předány drobné 
signalizační předměty k ochraně seniorů. 
Z finanční podpory Jihočeského kraje jsme za-
koupili několik rehabilitačních pomůcek pro 
seniory, v průběhu celého roku probíhalo pro-
cvičování rukou, nohou a vycházky do blízkého 
okolí. tyto činnosti umožní seniorům aktivně 
prožívat každý den a společně se zapojovat 
do dění v pečovatelských domech. 
Doufejme, že příští rok budou tato zajímavá 
a důležitá setkání pokračovat a oblastní charita 
Vimperk bude moci realizovat další akce vyhle-
dávané mnohými seniory.  Jana Brabcová

V sobotu 13. prosince odpoledne se prostory 
zámecké kaple v Pacově proměnily v živé tr-
žiště s nevšedním sortimentem zboží a příjem-
nou vánoční atmosférou. farní charita Pacov 
uspořádala již Vii. ročník dobročinného ba-
zaru. Návštěvníci mohli svoji volnou chvilku 
využít k nákupu dárečků pro své blízké nebo se 
jen tak nechali inspirovat všemi těmi drobnost-
mi. Atmosféra nás donutila zapřemýšlet nad 
lidskou solidárností a dobrotou, která k Váno-
cům neodmyslitelně patří, a při pohledu na da-
rované předměty nás u srdíčka zahřálo. 
farní charita Pacov přijímá po celý rok různé 
předměty, které se už doma jednomu nehodí, 
ale druhého mohou potěšit. Darované před-
měty se pak pokoušíme na bazaru „prodat“ 
a z výtěžku doplňujeme sortiment naší půjčov-
ny zdravotních pomůcek.

Za FCH Pacov Alena Kokešová

Charitní dobročinný bazárek

Setkávání seniorů na Vimpersku
V  letošním  roce  jsme  se  poprvé  zapojili 
do  Národní  potravinové  sbírky,  a  protože 
Oblastní charita Sušice patří územně do Pl-
zeňského kraje, organizačně jsme se podíleli 
na sbírce v Klatovech s tamními charitními 
pracovníky. Setkávali jsme se většinou s vel-
mi vřelým přijetím dárců a obdrželi jsme da-
rem více jak 400 kg potravin, které se rozdělí 
mezi klienty Oblastní charity Sušice a Klato-
vy - tedy mezi seniory, matky s dětmi a další 
osoby v hmotné nouzi a také mezi osoby bez 
přístřeší. Jak už to také bývá, nejvíc potravin 
darovali lidé, kteří toho sami mnoho nemají 
a třeba se díky souhře mnoha okolností do-
stanou až do situace, kdy přijdou o bydlení. 
A k nim se také váže můj charitní příběh.

S kolegy z klatovské charity jsme si ve vol-
nějších chvílích povídali také o lidech bez 
přístřeší - bezdomovcích. o tom, jak je práce 
s nimi náročná a může být také pro pracovní-
ky frustrující, neboť jen několik málo z nich se 
opravdu „restartuje“ a začne nový život. Když 
tu do Penny marketu přišel jeden asi tak pade-
sátiletý, zjevně ne příliš movitý pán, který si to 
klidným krokem namířil rovnou ke mně a poví-
dá: „Dobrý den, nejste vy z charity ze Sušice?“ 
odpověděla jsem, že ano, a že je mi povědomý, 
jen si nemohu vzpomenout, odkud se známe. 
Podali jsme si ruce a povídá mi, že u nás byl 
před lety na noclehárně, a my jsme mu pomoh-
li. už jsem si na něj vzpomněla, byl vždy tichý, 
nenáročný, a několik měsíců chodil do naší 
noclehárny, kde se mohl vyspat, umýt a najíst 
nebo si nechal občas vyprat prádlo. Pomáhali 
jsme mu také hledat ubytování, což se dlouho 
nedařilo. Se zájmem jsem se zeptala, jak se mu 

nyní daří a jeho odpověď mne víc než potěšila: 
„Já jsem teď v pohodě, mám práci, mám byd-
lení a to hlavně díky vám, protože jste mi ten-
krát  moc  pomohli.  Pochopili  jste  mojí  situaci 
a byli  jste  jediní, kdo mi rozuměl.“ Úplně mě 
zamrazilo. Před pár minutami si tady s kole-
gou vyměňujeme zkušenosti, jak je často práce 
s lidmi bez přístřeší bezvýchodná, a najednou 
tu přede mnou jako zázrakem stojí člověk, pro 
kterého naše pomoc znamenala zásadní obrat 
v jeho životě. Jeho výpověď byla v tu chvíli pro 
nás všechny obrovskou podporou a také jasným 
vzkazem: nepodléhejme tlaku statistik či ve-
řejného mínění a hlavně - neztrácejme naději, 
stále budou mezi námi lidé, nad kterými druzí 
už „zlomili hůl“ a možná právě naše pomocná 
ruka pro ně bude znamenat ten zásadní zlom. 
Pán si nakoupil základní potraviny, přišel 
ke mně a podal mi dvě tatranky, které jsem se 
slovy díků téměř obřadně položila do sbírkové-
ho košíku. tentokrát jsem to byla já, kdo mu 
byl vděčný za jeho pomoc. 

Marie Hrečínová-Prodanová

Neztrácejme naději, pomáhat má smysl

Dárci vybrali pro potřebné lidi
téměř pět tun potravin

Pokračování na 13. straně.
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Na  počátku  církevního  roku  byl  advent 
a  s  ním  přišlo  téma:  Na  počátku  byl  Dar 
sebe. Dar sebe pro nás lidi od Boha v Ježíši 
Kristu. Dar sebe je podmínkou pro existenci, 
pro  život  sám.  Možná  příliš  komplikované 
téma  k  dlouhým  úvahám,  zvlášť  ve  dnech, 
kdy vrcholí přípravy na vánoční svátky. Ale 
není  nakonec  dar  sebe,  nás  samých,  u  nás 
doma tím nejdůležitějším vánočním dárkem? 
Někteří  se  dostanou  ke  čtení  prosincového 
čísla  Setkání  až  v  době  Vánoc  nebo  ještě 
déle. Nevadí, články, které přišly jako ohlasy 
z adventního víkendu rodin na Nových Hra-
dech ve dnech 28.-30. 12., stojí za přečtení 
a třeba za následnou úvahu, jak lze sebe da-
rovat.   -ap-  

Advent jsme jako už tradičně zahájili s Poláčko-
vými v klášteře Božího Milosrdenství v Nových 
Hradech. Dost nás vyděsilo téma víkendu, které 
jsme se dozvěděli až po přihlášení – „Na počát-
ku byl Dar sebe“. Celkem jsme neměli tušení, 
čeho by se tato přednáška měla týkat, a nic pře-
vratného jsme neočekávali.
Nakonec bylo sobotní dopoledne velkým pře-
kvapením. Přednášející Mgr. Kateřina Brichcí-
nová, PhD. z tf Ju v Českých Budějovicích je 
mladá usměvavá dáma s dolíčky ve tvářích, vel-
mi přátelská a kontaktní. Poslední profese, která 
by mě u ní napadla, je teolog – obor trinitární 
teologie. 
téma, které nám tedy upřímně podle názvu při-
šlo dost nezáživné a vzdálené, dokázala podat 
s lehkostí, nadšením a mnoha odkazy do prak-
tického každodenního života. Nakonec se nám 
přednáška moc líbila, poskytla dostatek námětů 
pro rozhovor v manželské dvojici i večerní spo-
lečné povídání. 
Na víkendech s Poláčkovými nám vyhovuje, 
že je každý vítán. Manželé, bez ohledu na to, 
zda jsou katolíci, evangelíci, nevěřící, hledají-
cí – každý je na setkání přínosem. Děti všech 
věkových kategorií – zde nastupují do akce také 
zkušené „hlídací týmy“, tj. řádové sestřičky pro 
malé a animátoři pro velké děti. Děti nejsou 
pouze odloženy na hlídání, ale mají bohatý pro-
gram, přizpůsobený jejich věku a tématu víken-
du. ty nejstarší se podílejí na přípravě odpoled-
ních rodinných soutěží. 
K duchovnímu obohacení přispívá také ado-
race v krásné klášterní kapli, možnost svátosti 
smíření a celé modlitbou prodchnuté prostředí 
kláštera. 
My maminky oceníme bezpracný servis s jíd-
lem a ubytováním a to, že řeholníkům nevadí 
několik desítek poletujících a křičících dětí, na-
opak stále tvrdí, že jsou zlaté. 
Domů jsme si přivezli spolu s netradičně ozdo-
beným věncem i kousek klášterního klidu a ad-
ventního ztišení. 
Požehnaný zbytek adventní doby a krásné pro-
žití Vánoc přeje  Alžběta Rosenkrancová

Na počátku…

Víkend končící první nedělí adventní se stal už 
tradičně příležitostí pro takzvané adventní se-
tkání rodin na Nových Hradech organizované 
manžely Poláčkovými z Diecézního centra pro 
rodinu.
Přestože je to skutečně akce s tradicí, i tento-
krát dorazili nové tváře. A přestože většina do-
razivších tváří byly ty okoukané, toto setkání 
rozhodně nebylo ohranou reprízou stejného po-
řadu. tím příjemným, co bylo stejné jako jindy, 
bylo inspirující prostředí novohradského kláš-
tera, promyšlené a vyvážené rozvrhnutí každé-
ho dne tak, aby se pro děti i dospělé našel čas 
na vzájemnou komunikaci - mezi členy rodiny, 
mezi vrstevníky v případě dětí, mezi manžely 
mezi čtyřma očima, mezi muži i ženami zvlášť, 
mezi všemi navzájem, nebo v intimních chví-
lích jen s Pánem,.. A komunikace probíhala 
v organizovaném kruhu i ve skupinkách napro-

A tady skoro všichni účastníci, nic není v životě  statické, s tím se i fotograf musí smířit...

sto neorganizovaných, při společném stolování, 
hrách i vážných diskusích, v sále k tomu urče-
nému, v dětských hernách, na rozlehlých dětmi 
milovaných klášterních chodbách, v klášterní 
útulné kapli i v rozlehlém prostoru kostela nebo 
ještě mnohokrát rozlehlejším zámeckém parku. 
tím, co je nepochopitelně stále dokonalejším, 
je vstřícnost a laskavý přístup těch, pro které je 
klášter regulérním domovem. Nás rodiče to nutí 
například k tomu, abychom se snažili být ale-
spoň nějaký čas na děti hodnější, aby si příliš 
neublížily pádem z náruče sestřiček do té naší... 
A za možnost i sobotní mše svaté, svátosti smí-
ření a tolerance k řádění, výskání i pláče dětí 
také musíme vyslovit své - Pán Bůh zaplať.
A konečně tím, co je pokaždé naprosto originál-
ní, je sobotní dopolední přednáška. tentokrát 

Pokračování na 13. straně. 

Rodiče si mohli nerušeně užít přednášku Kateřiny Brichcínové.
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DCR PŘIPRAVUjE 
„Aby rostla láska v naší rodině“ - před-
náška pro rodiny v pondělí 26. 1. 2015 
v sále knihovny v jindřichově Hradci 
spolu s ČKA v Jindřichově Hradci. Pro 
rodiče je připravena přednáška podle eti-
ky PhDr. Jiřiny Prekopové „Škola  lásky 
v rodině“, na celou rodinu i s dětmi (před-
školní a školní věk) je pamatováno v další 
interaktivní části. V čase přednášky bude 
o děti postaráno, nebudou rodiče rušit.

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

jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobro-
tivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako 
by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu 
tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly 
opaku.

jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláš-
tě nebudu mít strach se radovat ze všeho, co 
je krásné, a věřit v dobrotu. Je mi dáno po  
dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdy-
bych si měl myslet, že to mám konat po celý 
život, vzalo by mi to patrně odvahu.

Kéž narození Ježíše Krista 
přináší do vašeho života radost, 

lásku a pokoj. 
Ať v tomto setrváte 

po celý příští rok 2015

 přejeme rodinám, 
všem příznivcům Diecézního centra 
pro rodinu i všem čtenářům časopisu 

Setkání.

Alena a Pavel Poláčkovi

Vánoce 2014
Nový rok je tedy za dveřmi, s ním i oblíbená předsevzetí, pochopitelně, že na celý nový 
rok. Na cestu do nového roku jsme pro vás našli variantu předsevzetí od laskavého 
papeže…

jen pro dnešek se budu snažit prožít den, 
aniž bych chtěl vyřešit  problém svého živo-
ta najednou.

jen pro dnešek budu co nejpečlivě-
ji  dbát na své vystupování, abych se cho-
val důstojně, nebudu nikoho kritizovat, a už 
vůbec se nebudu snažit někoho korigovat 
nebo napravovat... jenom sám sebe. 

jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že 
jsem stvořen pro štěstí...  Nejenom na onom, 
ale také na tomto světě.

jen pro dnešek se přizpůsobím okolnos-
tem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti 
přizpůsobily mým přáním.

jen pro dnešek věnuji deset minut své-
ho času dobré četbě. Dobrá četba je pro ži-
vot duše nutná, jako je výživa nutná pro život 
těla.

jen pro dnešek vykonám dobrý skutek 
a nebudu to nikomu vyprávět.

jen pro dnešek vykonám něco, do čeho 
se mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil 
uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpo-
zoroval.

jen pro dnešek si připravím přesný pro-
gram. Možná jej přesně nedodržím, ale ur-
čím si jej. A budu se chránit před dvěma 
zly: před chvatem a nerozhodností.

DesaterO POkOje 
jana XXiii.

Pokračování z 12. strany. 

na pozvání Pavla Poláčka statečně kývla drobná 
mladá osůbka s poměrně velkým titulem a ješ-
tě větším otevřeným srdcem pro druhé - Kate-
řina Brichcínová. A šokovala. Nejen osobitým 
radostným podáním při vysvětlování opravdu 
těžko vysvětlitelného, protože jak může obyčej-
ný člověk pochopit tajemství Boží trojice, snad 
jen nahlédnout že? téma přednášky totiž znělo: 
Na počátku byl dar sebe. Co bylo důležité, že 
jsme se všichni cítili obdarováni i jí, jako člo-
věkem nešetřícím dary, kterých se mu dostalo. 
Přejeme jí, ať se jí jich stále dostává hojnou mě-
rou a to nejen proto, abychom si při nějaké další 
příležitosti zase směli trošku líznout poznání...
Zkrátka, bylo to celé i tentokrát moc příjemné. 
Vyzbrojeni posvěcenými společně vyráběnými 
věnci a konkrétními úkoly pro prožívání jed-
notlivých adventních týdnů jsme se sice rozjeli 
domů, ale všichni doufáme, že nám to krásné 
nastartování adventní doby pomůže prožít ad-
vent pěkně. Společně. Pokud možno tak, aby-
chom už teď při vyhlížení příchodu Pána směli 
zažívat krásné společenství s ním.  Dagmar K.

ditelka českobudějovické Diecézní charity, kte-
rá sbírku v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina 
zajišťovala.
Potravinová banka, která shromažďuje potravi-
ny, je skladuje a přiděluje humanitárním nebo 
charitativním organizacím. ty je pak dále po-
skytují potřebným. „Myslím si, že lidé už tuto 
akci  začali  více  vnímat  a  proto  letos  dopadla 
výrazně lépe. Chtěla bych poděkovat dobrovol-
níkům  a  všem,  kteří  se  na  potravinové  sbírce 
podíleli,“ řekla ředitelka Čermáková.

České Budějovice  množství v kg
PENNY (Novohradská)   294,3
Kaufland (Na Sádkách) 1340

Český Krumlov
PENNY (Budějovická)   185,7

Kamenice n. Lipou
PENNY   289

Tábor
PENNY   231
Kaufland   470

Týn n. Vltavou
PENNY   321

Jindřichův Hradec
Kaufland   428

Písek
Kaufland   670
  

Pelhřimov   464

CELKEM 4693 kg
Jan Ziegler 

DCh inFOrMUje

Pokračování z 11. strany.

DCH České Budějovice uspořádala na začátku 
letošního školního roku sbírku školních potřeb. 
Aktovky, penály, sešity, pastelky a další, to vše 
bylo určeno pro děti ze sociálně slabých rodin, 
kterým Poradna pomáhá. Z darovaných školních 
pomůcek jsme podpořili 160 dětí ze sociálně sla-
bých rodin! Děkujeme za všechny dary. Za to, že 
jsme mohli připravit do školy děti, které nemají 
tak dobré rodinné zázemí. Při předávání vodo-
vek, barevných papírů, aktovek a dalších jsme 
viděli, jak velkou radost děti mají! 
„Během roku se obvykle ještě objeví děti, které 
potřebují  pomoci  s  výbavou do  školy. Třeba  se 
přistěhují na některou ubytovnu, přihlásí se zde 
do školy, ale chybí jim sešity, penál a podobně. 
Pro tyto případy jsme si v Poradně nechali menší 
rezervu,“ uvádí Lucie Kolářová, vedoucí Porad-
ny Eva při Diecézní charitě ČB. „Naši sociální 
pracovníci se českobudějovickým rodinám, které 
jsou ohrožené  sociálním vyloučením,  věnují  již 
devět  let.  Díky  tomu  známe  dobře  životní  pod-
mínky  klientů  a  dokážeme  pomoc  cíleně  na-
směrovat  tam,  kde  je  jí  třeba.  Děkujeme  všem 
dárcům,  kteří  přispěli  do  sbírky  pro  školáky!“ 
vyjadřuje radost nad úspěchem letošní sbírky 
Lucie Kolářová z českobudějovické Diecézní 
charity.  Věra Michalicová

160 dětí ze sociálně slabých
rodin získalo školní pomůcky
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Dnes se můžeme ohlédnout za další vydařenou 
akcí, která se odehrála v zázemí DCžM Ktiš. 
Sešli jsme se zde při příležitosti již tradičního 
Setkání Animátorů Mládeže (SAM). Setkáním 
nás doprovázel, svými přednáškami obohacoval 
a svými připravenými společnými hrami rozpo-
hyboval Mgr. et Bc. P. Jaroslav trávníček, SDB, 
odborník na volnočasové aktivity a zážitkovou 
pedagogiku. Proto není divu, že téma víkendo-
vého setkání znělo: Příprava a reflexe zážitko-
vých  her. Správně jsme očekávali, že by naše 
třídenní sešlost mohla občasně připomínat nej-
různější scénky akčních filmů.
Páteční večer jsme začali teoreticky a během 
první přednášky jsme byli seznámeni s hlavní-
mi rysy volnočasových aktivit, jejich nejrůzněj-
šími způsoby dělení (věkové skupiny, sociální 
poměry…) a mnohakusovým množstvím pří-
slušné literatury. Dále jsme se dozvěděli hrubý 
nástřel našeho víkendového programu.
i v nadcházejícím dni se našel prostor pro před-
nášky k tématu. Dopoledne jsme zjistili, jak 
vést opravdu dobrou a podnětnou reflexi, kterou 
jsme poté i vhodně aplikovali na nadcházející 
hry. Ještě před obědem jsme stihli pár kolektiv-
ních míčových her. Hra měla zábavný, svižný 
spád, a když vzduchem při vzájemných nahráv-
kách začali lítat namísto míčků plyšoví med-
vídci či lahvičky s lepidlem Herkules, o zábavu 
bylo postaráno.
Po vydatném obědě následovala podrobná re-
flexe míčo-plyšové hry, doprovázená kafíčkem 
a buchtou, jakožto neodmyslitelným společní-
kem vzájemných diskuzí.
Po svačině jsme se odebrali k lesu, kde jsme byli 
obeznámeni s pravidly druhé hry. Někteří z nás 
zde byli jmenováni do rytířského stavu, jiní ob-
drželi luk a stali se tak lučištníky. Našim společ-
ným úkolem bylo jediné - postavit funkční ku-
chyň, aby tým nezhynul hladem. A tak jsme se 
po rozdělení do dvou družstev rozeběhli po lese 
a pronásledováni zákeřnými rytíři a lučištníky 
ze soupeřova týmu vyběhli pro cihly, kámen, 
a jiné nezbytné, na papírcích zpodobněné suro-
viny. od rytířů byl na chvilku pokoj tehdy, když 
byli loveni zákeřnými pralidmi. Vše zraněné 
a znavené naštěstí uzdravil mnich, a z rukou 
obchodníka jsme s radostí přijímali nejrůznější 
dobroty, směněné za ulovené suroviny.
K večeru, v průběhu další přednášky, nás navští-
vila tajemná postava - James, hlavní komorník 
vážené hraběnky tetičky Amálky, která přišla 
k nám na hrad Ktiš, aby se opět shledala se 
svými příbuznými. V pozvánce na společnou 
večeři se zábavou se nacházel mimo samotné 
pozvání i popis naší nadcházející role, kterou 
každý z nás vzal hned za svou. Večeře se účast-
nil například zpěvák, dále právnička, řezbář či 
machýrek. Šlo o krásnou, precizně zpracovanou 
dramatickou hru, při které se vzájemnými argu-
menty a dary snažil každý přesvědčit hraběnku, 
že právě on je tím, komu by měla odkázat svých 
9 miliónů liber. 

ten večer jsme prožili spoustu dalších nezapo-
menutelných zážitků, mezi něž patří rozhodně 
silná večerní modlitba u hrobů zesnulých, či 
například oddychové hraní deskových her v té 
nejlepší přátelské atmosféře.
První kroky nedělního dne směřovaly do koste-
la, kde jsme společně kytarovou bohoslužbou 
oslavili našeho Pána. Po závěrečné přednášce, 
která volně přešla v závěrečnou reflexi celého 

víkendu, jsme uklidili zpustošené prostory fary 
a po obědě jsme vyrazili domů. i přes vzniklé 
potíže, které nám nachystaly věrné kamarádky 
kuny na kabelážích našich aut, nakonec všichni 
dorazili bezpečně domů.
Pro toto, i pro spoustu dalších intenzivních 
radostných i hlubokých prožitků jsme si užili 
opravdu výjimečný víkend. Děkujeme, a těšíme 
se na brzkou shledanou! Ondřej Krištof

Setkání animátorů mládeže

Christ-life na Strakonicku
Na konci listopadu se ve Volyni uskutečnil 
víkend pro mládež nazývaný Christ-life. Jde 
o setkání, kde se snažíme během tří víkendů 
prohloubit svůj vztah k Bohu, ale také navázat 
nové vztahy a společně trávit čas hrami, zába-
vou i modlitbou.
S velkým napětím jsme očekávali, kolik se nás 
v pátek večer sejde. A k velkému potěšení ne-
jen nás organizátorů přijelo skoro 20 mladých 
lidí. Víkend jsme zahájili mší svatou ve farním 
kostele, kterou sloužil P. Jan turek, strakonický 
kaplan pro mládež. Svým inspirujícím kázáním 
nás obohatil natolik, že jsme se k jeho myšlen-
kám neustále během víkendu vraceli. Večerní 
program byl především o seznamování. Pomocí 
několika her jsme se snažili poznat a zapama-
tovat jména ostatních a prostřednictvím pro-
mluvy P. Romana Dvořáka jsme si odpovídali 
na otázku „Kdo jsem já?“. Pak jsme uzavřeli 
den modlitbou a ulehli ke spánku v krásných 
prostorách starobylé volyňské fary.
Sobotní program byl velmi pestrý a nabitý. Če-
kalo nás několik tematických promluv. Po ránu 
nám otec Jenda turek povídal o karikaturách 
Boha a ukázal nám, jaké všelijaké falešné před-
stavy o Bohu si můžeme v životě vytvářet. Sta-

rý dědeček na obláčku, který už nám mladým 
nerozumí; Bůh policajt, který hlídá každé naše 
klopýtnutí; Bůh jako vodič loutek, který s námi 
manipuluje, jak se mu zlíbí… a mnoho dalších. 
Poté jsme se bavili o hříchu, o tom, jak limi-
tuje naše pravdivé poznání Boha, a na podo-
benství o Marnotratném synu jsme zkoumali 
jednání, chování a pocity syna; odpoledne pak 
i jednání Boha, jakožto dobrého otce, který je 
aktivní v našem životě. V podvečer měl ješ-
tě P. Roman povídání o modlitbě a poté jsme 
společně slavili eucharistii. Abychom ale celý 
den jen neproseděli, byly promluvy střídány 
různými vtipnými aktivitami, diskuzními sku-
pinkami a odpolední velkolepou hrou. Při té 
jsme se snažili využít dnes už téměř zastaralé 
technologie – posílání SMS zpráv. Hráči měli 
za úkol vymyslet a napsat na papírový displej 
smsku o 160 znacích a pak ji na vzdálené mís-
to na dvoře fary postupně odeslat. Zprávu ale 
mohli odesílat po jednotlivých znacích a k pře-
nosu jim sloužily pouze vlastní nohy. Nezdá 
se to, ale než se každé skupince podařilo jejich 
originální text odeslat, parádně si zaběhali.

Pokračování na 15. straně.
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Pokračování ze 14. strany.

Večer jsme zakončili adorací, při které jsme se 
zříkali našich falešných představ o Bohu. Byla 
to krásná a silná modlitba, provázená písněmi 
a zakončená mnoha díky našemu otci.
Ráno jsme se probudili do první adventní ne-
děle a tak jsme si společně s farníky zapěli „Ej-
hle, Hospodin přijde…“ Po mši svaté nám zbyl 
ještě čas na zodpovězení několika zajímavých 
dotazů a také na reflexi toho, jak jsme tento ví-
kend prožili. Byl to krásný společný čas. Děku-
jeme otci Bohdanovi za přijetí na faře a farní-
kům za vynikající obědy. Velkou pomocí nám 
byli animátoři absolventi, kteří měli na starosti 
mnohé z programu a jednotlivá témata obohati-
li o svoje zkušenosti ze života. Díky všem, kdo 
přijeli. A těšíme se zase na další nové tváře, 
na konci února. Terezie Beránková

Restart
Restart – tradiční potáborové setkání, které na-
vazuje na letní tábor ENtERcamp, proběhlo 
o víkendu 21.-23.11. na DCžM Ktiš. 
Jak napovídá název, Restart je příležitost se 
zastavit, vystoupit z každodenní rutiny a zno-
vu nastartovat ty oblasti života, v kterých to 
nějak drhne. Program vytvořil místní tým cen-
tra podle staletími osvědčeného hesla Ora  et 
labora; s některými částmi pomáhali i členové 
týmu ENtERu, kterých se nakonec sešlo téměř 
třicet. Stejný počet byl i samotných účastníků. 
Hlavním tématem bylo „Být  Boží  aneb  žít 
jako  Boží  dítě“ a provázel jím P. Jan Böhm, 
vojenský kaplan, který všechny zaujal svým 
neotřelým a otevřeným přístupem a zejména 
neuvěřitelným množstvím příběhů ze života, 
kterými prokládal své katecheze i promluvy. 

ty byly následně reflektovány v skupinkách 
– kmenech, kde se účastníci pod vedením pat-
ronů zamýšleli nad tím, co pro ně konkrétně 
znamená, že jsou děti Boží, a jak se to má pro-
mítnout do jejich každodenního života. 
Sedavější program byl vystřídán již zmíně-
nou prací, která pomohla připravit centrum 
na zimu, a v sobotu dopoledne došlo i na obá-
vanou venkovní hru, při které si účastníci oprá-
šili své lyžařské schopnosti. 
Víkend vyvrcholil sobotní večerní modlitbou 
chval, kterou hudebně doprovázel tradičně 
skvělý ENtERband, a následně nedělní mší 
svatou a oslavou Ježíše Krista Krále. občerst-
veni na duchu i na těle se pak po vynikajícím 
obědě a dlouhém loučení všichni rozjeli domů.
 Markéta Koudelková

ZVEME:
* Silvestr na Ktiši nebo s komunitou 

Taizé v Praze
29.12. 2014-2.1. 2015

* Hledání životní cesty
9.-11.1. 2015 Nová Cerekev
* Mezi mužem a ženou 

(víkend o vztazích)
23.-25.1. 2015 DCžM Ktiš
* Pololetní prázdniny

30.1.-1.2. 2015 DCžM Ktiš
Více informací najdete na našem webu 

www.dcm.bcb.cz

V sobotu 6. prosince se opět po roce uskutečnil 
Večer mladých ve Velešíně. Sešlo se kolem 15 
mladých lidí nejen z místní farnosti, ale z růz-
ných koutů českokrumlovského vikariátu. Bylo 
potřeba dobře se seznámit a rozpohybovat, k če-
muž nám posloužilo několik zábavných her. 
Pak jsme se přesunuli do místního kostela, kde 
každou první sobotu v měsíci probíhá adora-
ce, a spolu s farníky jsme prožili čas modlitby. 
Na faře nás pak čekalo teplo, výborné občer-
stvení a především sestry Mlada a Benedikta 
z Kongregace Šedých sester na Lomci. 
Vzhledem k tomu, že na první adventní neděli 
začal Rok zasvěceného života, chtěli jsme se 
dozvědět, jak takové zasvěcené osoby vlastně 
žijí. Nejdříve si mladí ve skupinkách sepisovali 
vlastní představy o běžném dnu řádové sestry, 
poté to sestry uváděly na pravou míru, mluvili 
o životě v kongregaci a také o své službě – S. 
Benedikta o své službě v prachatickém hospici 
a S. Mlada o službě vězeňské kaplanky. Bylo 
to poutavé povídání, obě zodpověděly mnoho 
našich dotazů, ale pak už byl čas se rozloučit. 
otec Martin Bětuňák, místní farář a kaplan pro 
mládež, nám na závěr požehnal a rozjeli jsme se 
do svých domovů. těšíme se, že se zase v zimě 
sejdeme na nějakém dalším místě českokrum-
lovského vikariátu. Terezie Beránková 

Večer mladých ve Velešíně
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POštOvní sChránka

fara ve Slabčicích (okres Písek) slouží jako byt 
mladé rodině se dvěma malými dětmi. Zajíma-
vostí je, že zdejší kostel i fara jsou v majetku 
obce Slabčice. A právě z této fary přišla nabíd-
ka prostoru, času, čaje a dobrot – k společnému 
setkávání nás, (nejen) farníků s naším jáhnem 
Karlem Sádlem.
u manželů Posekaných se každé první pondělí 
v měsíci sejde deseti až patnáctičlenná skupin-
ka těch, kteří hledají, tápají, přemýšlejí, chtě-
jí věci rozebrat, poskládat, chtějí si myšlenky 
utřídit, vědomosti prohloubit, povídat si o víře, 
historii, o hříchu, lásce, odpuštění… tato 
a další témata se nenásilnou formou probírají, 
s laskavým vedením jáhna Karla Sádla, který 
nám dává veliký prostor k diskuzi a k otázkám.  
Dvě až tři hodiny utečou jako voda. Naše již  
třetí setkání proběhlo 1. prosince a těšíme se 
na další společně strávený večer u Posekaných 
ve Slabčicích na faře v pondělí 5. ledna 2015  - 
díky!  Alena Růžičková, Slabčice

Setkávání na faře

„Výročí  60  let,  kdy  si  dva  lidé  řekli  před  Bo-
hem i před lidmi své ANO, se nevidí každý den 
a  v  dnešní  době,  kdy  manželství  často  končí 
po pár letech, se jedná skoro o zázrak nebo nad-
přirozený úkaz. Někdo by řekl, že 60 let  je  jen 
chvilka,  jiný, že je  to moc dlouhá doba. Závisí 
to asi na tom, jak člověk ten svůj život prožívá 
a jak prožívá své manželství a vztahy v rodině.
Proč  zrovna  diamantová?  Pokud  se  řekne  di-
amant,  nepředstavíme  si  asi  jen  kus  surového 
kamene,  ale  již  vybroušený  nádherný  briliant, 
který zdobí drahý šperk. Někde jsem se dočetl, 
že  správně  vybroušený  briliant  má  57  plošek, 
které musí být navíc broušeny tak, aby odrážely 
co nejvíce světla zpět do prostoru a nepohlco-
valy jej.
Manželství 60 let vybrušované láskou, věrností, 
dobrými  vztahy  v  rodině,  pokojem,  vzájemnou 
pomocí a radostí je pevné a září jako ten nejlépe 
vybroušený briliant.
Manželé Kolářovi prožili ve Slabčicích naplně-
ný život a ve středisku Blanka – Diakonie ČCE 
oslavili  ve  čtvrtek  20.  11.  2014  svou  diaman-
tovou  svatbu.  Pan  starosta  Slabčic  prohlásil, 
že  hostů  na  této  oslavě  je  možná  více,  nežli 
na té svatbě před 60 lety. Byli tu děti, vnoučata 
i  pravnoučata,  klienti  střediska Diakonie  i  za-
městnanci,  jáhen  Římskokatolické  církve  pan 
Karel Sádlo, harmonikář pan Pecín, již zmíněný 
starosta Slabčic pan Jaroslav Bouška a další.
Jáhen Karel Sádlo zahájil celý obřad bohosluž-
bou slova a připomenutím toho, že při svatbě se 
často neví, jak to manželství bude vypadat a jak 
dopadne, s tím, že tady je to již jasné a je za co 
být vděčný. Po oficiálních gratulacích pokračo-
valo odpoledne při zpěvu písní a volné zábavě 

Diamantová svatba

tak, jak to na svatbě obvykle bývá.
Za  Diakonii  ČCE  přejeme  oslavencům  hodně 
lásky, radosti, zdraví a pokoje.“ 
takto to cítil a napsal ředitel zmíněného zaří-
zení ing. Petr Hladík. Já se s tímto plně ztotož-
ňuji a dovoluji si říci všem, kteří v manželství 
žijí nebo se k tomuto kroku chystají, že přes 
občasné neshody, které společný život přináší, 
je krásné žít spolu a slib daný před Bohem ne-
porušit. Po společném ohlédnutí si naši rodiče 
mohou spokojeně  říci spolu s králem Šalamou-
nem – mé sýpky jsou už naplněny…
S vděčností a poděkováním za celou naši rodinu 

Alena Růžičková, Slabčice

Sobota 20. 12. 2014 
v 18 hod.

Římskokatolická farnost v Sepekově 
zve na 

aDventní Mši Při svíČkáCh, 
kterou bude hudebně doprovázet místní 

schola mládeže. 

Po mši sv. bude na faře vyprávět 
Olga Švecová o svém působení v Africe.

Všichni jste srdečně zváni!
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tiPY NA VáNoČNí DáRKY PRo DĚti:
Iva Hothová, Andre Le Blanc 
(ilustrace) - Komiksová bible
První ucelené české vydání snad 
nejpopulárnější verze Bible v ko-
miksovém zpracování na světě.

váz., 800 s., 599 Kč

jostein Gaarder - Kouzelný kalendář 
(2.vyd)
Příběh pro malé i velké čtenáře 
o dobrodružném putování ze sou-
časnosti do Betléma přelomu leto-
počtu, kde se právě narodil Ježíš.

Váz., 248 s., 259 Kč

Anselm Grün, ilustr Giulian Ferri - Vá-
noční příběh
A. Grün živým a neotřelým 
způsobem vypráví příběh o Je-
žíšovu narození. Vše doprová-
zejí krásné ilustrace G. ferriho.

sešit A4, brož., 28 s., 99 Kč

Conrad de Meester - Nebe v mé duši
Exercicie s Alžbětou od Trojice
Karmelitka Alžběta od trojice je 
u nás méně známá než její součas-
nice terezie z Lisieux, ale její dílo 
Poslední  rekolekce patří k vrcho-
lům křesťanské literatury. Knížka 
Nebe v mé duši se snaží zpřístupnit 
její hluboký text všem duchovním 
hledačům. Může sloužit jako pomůcka k reko-
lekcím, k exerciciím všedního dne nebo k du-
chovnímu rozjímání. brož., 144 s., 159 Kč

Israel Steinberg, Salcia Landmannová 
ed. - Židovská moudrost tří tisíciletí
Kniha je výborem aforismů, pří-
sloví, rčení a zlidovělých výroků 
židovských myslitelů. Představuje 
bohatství duchovní tradice a lido-
vé moudrosti židovského lidu. 
 váz., 264 s., 229 Kč

Bohuslav Korejs - Rorate - české advent-
ní zpěvy 16. století
Staročeské roráty patří k na-
šim nejkrásnějším duchov-
ním písním. V tomto útlém 
sešitku naleznete kompletní 
sestavu rorátů i s varhanním doprovodem, kte-
rá doplňuje zpěvník „Roráte“ vydaný KNA v r. 
2003. brož., 40 s., 65 Kč

Vojtěch Kodet - Vánoční radost
Drobná knížečka vhodná jako 
malý dárek nebo pozornost 
s inspirativními texty, jak pro-
žít vánoční poselství opravdově 
a hluboce.

dárková brožura, 16 s., 29 Kč

KARMELitáNSKé
NAKLADAtELStVí 

www.ikarmel.cz

PersOnalia 

uStANoVENí
P. Mgr. Tomasz Piechnik byl k 30. 11. 2014 
odvolán z funkce excurrendo administráto-
ra farnosti Černice, vikariát Český Krumlov. 
Všechna ostatní ustanovení zůstávají v plat-
nosti.  
P. Andrzej Urbisz byl od 1. 12. 2014 ustano-
ven do funkce excurrendo administrátora far-
nosti Černice, vikariát Český Krumlov. Všech-
na dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti. 
Ing. Pavel Poláček, trvalý jáhen, byl k 30. 10. 
2014 odvolán z funkce administrátora in ma-
terialibus farnosti Střížov, vikariát České Bu-
dějovice-venkov. Všechna ostatní ustanovení 
zůstávají v platnosti. 
P. Petr Maxmilián Koutský, CFSsS byl od 1. 
12. 2014 ustanoven do funkce excurendo ad-
ministrátora farnosti Střížov, vikariát České 
Budějovice-venkov. Všechna dosavadní usta-
novení zůstávají v platnosti.

P. Dominik Hroznata Holický, jC.D. je od 1. 
1. 2015 do 14. 1. 2015 ustanoven výpomocným 
duchovním farností třeboň, České Velenice, 
Dvory nad Lužnicí, Chlum u třeboně, Krabo-
noš, Lutová, Majdalena, Rapšach a Suchdol 
nad Lužnicí, vše vikariát Jindřichův Hradec. 
P. Václav Pícha, jC.D. je kardinálem Domi-
nikem Dukou, oP - na návrh soudního vikáře 
MCS Arcidiecéze pražské a se souhlasem své-
ho ordináře - od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 
ustanoven zástupcem soudního vikáře Metro-
politního církevního soudu Arcidiecéze praž-
ské. 

žiVotNí JuBiLEA
P. Mgr. josef Sláčík oslaví 9. 1. 2015 své pa-
desáté narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu upřímně blahopře-
jeme.  -acebb-

24. 12. 
16 hod. vánoční bohoslužba 
 pro rodiny s dětmi
23.40 hod. předpůlnoční vytrubování
24.00 hod.  půlnoční mše sv.

Živý Betlém 
24. 12. v 17 hod. a 25. 12. v 11 hod.

Silvestr
17 hod. děkovná mše sv.
21.00 hod.  Velká Klokotská křížová cesta
22.15 hod.  mše sv. v Emauzích

Koncerty
25. 12.  Quodlibet (18 hod.)

27. 12. DoMiNo (18 hod.)
1. 1. 2015 Novoroční varhanní koncert 
 Ladislava Šotka (15.30 hod.)
4. 1. 2015 Nokturno (11.30 hod.)

DALŠí KRátKá oZNáMENí 
* Řeckokatolická mše sv. - 26. 12. (17 
hod.), 28. 12. (16 hod.)
*  První pátek v měsíci 2. 1. 2015 - celo-
denní adorace v Emauzích - 11-16.30 hod.,
v kostele po mši sv. a po překvapení 
do 20.30 hod. tichá adorace.
*  Adorace se svátostí smíření v koste-
le každý pátek 17.30.20.30 hod. (26.12.- 
po řeckokat. mši)
*  Posezení u čaje nad Biblí - 14. 1. 

Vánoce na Klokotech

Přehled zpřístupnění jesliček a podrobný přehled Vánoc najdete na: www.klokoty.cz

JiStEBNiCE

pátek 19. 12. 2014 
v 19.30 hod.

Přijměte pozvání na

Adventní večer chvAl

který se koná v pátek 
v kostele sv. Michaela 

v Jistebnici.

Zpívá schola „Hláska“.

ČESKé BUDěJOViCE, 
KOSTEl SVATé RODiNy

úterý 16. 12. 2014 
v 17.45 hod.

Modlitební společenství 
z Českých Budějovic 

zvou na 

večer chval ve svaté rodině, 

který se uskuteční 16.12. 2014 
od 17:45 v kostele Sv. Rodiny 

v Českých Budějovicích.



vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5 
FM v Písku,  92,3 FM v Českých Budějovicích  a  107,5 FM 
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém 

týdeníku  nebo  na  internetové  stránce  www.proglas.cz.  Máte-li  zájem  o  podrobný  rozpis 
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.

radio Proglas

K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří také 
České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech. Mši 
sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci a prázdnin).

* K Modlitbě rodin se můžete připojit každou 
neděli v 18.00 (mimo prázdnin). Můžete se jí 
zúčastnit také aktivně, přímo ve studiu. Vítáme 
každou rodinu, která by se chtěla do této služby 
zapojit a bydlí v dosahu českobudějovického stu-
dia Jan Neumann, odkud tuto modlitbu v přímém 
přenosu nově vysíláme. Bližší informace získáte 
na e-mailu jan@proglas.cz nebo na telefonním 
čísle 511 118 881. těšíme se na spolupráci!

* Magazín pro školou povinné, Barvínek, za-
chytíte každé úterý od 16.00 nebo v repríze v so-
botu od 9.30. V telefonickém Riskování s datem 
16.12. opět můžete zasáhnout do příběhu, který 
prožívají jeho hlavní hrdinové. Zatelefonujte 
a rozhodněte se za ně, nebo jim alespoň pomozte 
s nelehkým úkolem. 23.12. vysíláme Prosincový 
magazín Barvínku. Seznámíme vás s adventním 
albem skupiny oboroh i s některými prosinco-
vými světci. Zahrajeme si jednu deskovou hru 
a podíváme se na zoubek dětským křesťanským 
časopisům, které vyjdou v lednu. 6.1.2015 na-
ladíte velkou reportáž z Evropského setkání Tai-
zé, které se uskuteční v Praze na přelomu roku. 
13.1.2015 nabídneme ohlédnutí  za  Barvínky, 
které jsme odvysílali v loňském roce. Proletíme 
se vrtulníkem, podíváme se do Senátu, zabojuje-
me si ve velkých biblických bitvách, navštívíme 
kastelána na zámku nebo zavítáme autostopem 
do Střední Asie. Na slyšenou se těší Luděk Stra-
šák a Kateřina Kovaříková. 

* Specialista na moderní českou politiku, ko-
munální politiku a na teorii nedemokratických 
režimů Stanislav Balík se narodil v roce 1978 
v severomoravském Bludově. V pořadu Křesťan 
a svět bude hovořit o tom, co mu v životě dal 
skauting a tradiční katolická rodina, ale také, jak 
je při své odborné i pedagogické práci ovlivněn 
každodenní křesťanskou praxí. Reprízu relace 
z neděle 14.12., kterou připravila Hana Svanov-
ská, zachytíte ve čtvrtek 18.12. od 22.30.  

* Kafemlýnek, pravidelný pořad, který osloví 
především ženy na mateřské nebo rodičovské 
dovolené, babičky, učitele nebo vychovatele, 
zachytíte každé úterý od 9.30. 16.12. se nechte 
od všech redaktorek připravujících relaci - Ad-
riany Růžičkové, ireny Kintrové a ivany Horá-
kové - pozvat na Předvánoční besídku. „Besíd-
ku“ autorky odvozují od slova „besedovat“, a to 
znamená, že budou hovořit o nových knížkách 
pro holky a kluky, vyhlásí soutěž o dětské kníž-
ky z Grady a Portálu a samozřejmě i zhodnotí, 
jak se jim daří prožívat advent. V neposlední 
řadě bude prostor i pro adventní úvahu otce Petra 
Vrbackého. Ale hlavně! Autorky chtějí přinést 

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

PRo NEJMENŠí
Vánoční příběh očima oslíka (DVD)
Příběh o malém Ježíšovi očima oslíka 
a volka, kteří přihlíželi jeho narození 
a děťátko chránili. filmové vyprávění 
přináší osobitý pohled na dávný příběh 
a zůstává věrné biblické verzi. film je 
vhodný k rodinnému slavení Vánoc.

Animovaný film, český a anglický dabing, 
46 min., 199 Kč

PříBĚHY o SVAtýCH (DVD)
Život a svědectví víry 20 světců 
pro děti a navíc 4 příběhy ze života sv. 
františka jako bonus. Krátká vyprávě-
ní jsou vhodná jako výchozí bod pro 
katechezi a jako inspirace pro povídání v rodin-
ném kruhu o životě z víry.

Animovaný film, český dabing, 95 min., 190 Kč

PRo MLáDEž
Odvaha otce Karola (DVD)
film o odvážném otci Karolovi, bu-
doucím papeži Janu Pavlu ii., zaujme 
dokonalou animací. Většina příběhu 
se odehrává v Polsku v 50. letech 20. 
stol., kdy se Karol seznámí se čtyřmi studenty 
a společně prožijí obyčejné i důležité okamžiky 
života. Jedna sekvence je věnována vánoční mši 
sv., kterou otec Karol sloužil navzdory komunis-
tickému režimu. Animovaný film, 

český dabing, 73 min., 150 Kč 

Narodil se Kristus Pán (DVD) 
Vánoční meditace kardinála M. Vlka 
nad jednotlivými výjevy světoznámé-
ho betléma v třebechovicích. Vhodné 
pro katechezi o dějinách spásy nebo 
jako dárek. 27 min., 99 Kč

PRo VŠECHNY GENERACE
Maria z Nazaretu (DVD)
Příběh zachycuje Marii ve všech oka-
mžicích, jak nám jej předali evange-
listé: při andělově zvěstování, návště-
vě Alžběty, v jeslích v Betlémě, v jeruzalémském 
chrámě se Simeonem, na útěku do Egypta, při hle-
dání malého Ježíše v chrámě, na svatbě v Káně, 
po boku jejího syna za posledních dnů jeho života 
a také s apoštolem Janem, který si ji bere k sobě. 
film vychází z biblického podkladu a je vhodný 
pro základní poznání Ježíšova a Mariina života.

Rodinný film, český dabing, 115 min., 199 Kč

uKáZKY ZE VŠECH fiLMů naleznete zde: 
https://www.youtube.com/user/PaulinkyPraha

Při nákupu v e-shopu až do 31.12. opět nadě-
lujeme knižní bonus, a to při objednávce nad 
1000 Kč. Letos není titul určen přesně, můžete si 
sami vybrat z nabídky pěti titulů.

dobrou náladu všem maminkám, tatínkům, pra-
rodičům i dalším příbuzným. těsně před Váno-
cemi 23.12. představíme neuvěřitelně šikovnou, 
tvořivou maminku a učitelku Barboru Wormo-
vou, která plnými hrstmi rozdává inspiraci, umí 
krásně batikovat, vede domácnost, má čtyři děti 
a ještě je zvládne učit v „domácí škole“. řekněte 
sami - nejste také zvědaví, jak to všechno zvlá-
dá? Rozhovor připravila Kateřina Rýznarová.

* V čem je síla vánoční skutečnosti, v čem naše 
slabost v jejím šíření? Kde jsem já, živá figurka 
ve výjevu klanění pastýřů nad Betlémem? Sto-
jím, ležím, zády, čelem, co mám v rukách? Vo-
lejte otci Martinovi Holíkovi, řediteli Proglasu, 
do Noční linky v pondělí 22.12. v čase vrcho-
lícího adventu. Na téma Venite adoremus - nám 
narodil  se!  o síle vánoční skutečnosti můžete 
živě diskutovat od 22.30.  

* Zajímalo vás někdy, jak se žije lidem od cirku-
su? Jak vypadá jejich běžný den a jak tráví vá-
noční svátky? Pokud ano, pak je pořad pražské-
ho studia Kristián Vánoce v manéži určen právě 
pro vás. Rozhovor s principálem cirkusu Bobem 
Navarrem Kingem nejen o vánočním programu 
v manéži naladíte ve čtvrtek 25.12. od 22.00. 
Na slyšenou se těší Kateřina trmačová. 

* V Knihovničce Proglasu pravidelně listujeme 
ověřenými i novými tituly. V neděli 4.1.2015 
od 13.20 představíme exhortaci papeže františka 
Evangelii gaudium, Radost evangelia. Pro vysí-
lání připravuje P. Prokop Brož a redaktor Štěpán 
Havlíček. Relaci reprízujeme v novém čase: kaž-
dé pondělí od 10.15.

* Mechanický betlém v Horní Lidči byl do pro-
vozu uveden 25. prosince 2011. Betlémská scé-
na je umístěna na ploše 170 m2, z toho samotný 
betlém má plochu 50 m2. Je zde 230 figur, z toho 
75 mechanicky se pohybujících, celkem více než 
100 vyřezávaných staveb, z toho 40 představuje 
konkrétní místa Zlínského a trenčínského kra-
je: například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, 
zámek Buchlovice, Radhošť, trenčínský hrad, 
zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhraze-
na také dřevěným stavbám přímo z Horní Lid-
če. Na výrobě betléma se podílelo 14 řezbářů 
z České a Slovenské republiky. Podíváme se 
tedy do expozice betlému a přiblížíme si nejza-
jímavější historické momenty, události, zvyky 
a stará původní řemesla, zkrátka život v česko-
slovenském pomezí. Vánočně laděnou reportáž 
z produkce olomouckého studia Radim vysíláme 
v úterý 6.1.2015 od 22.00. K poslechu zve Rad-
ka Rozkovcová.  -js-
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Konec listopadu

Ve středečním podvečeru (12. 11.) pokračoval 
program na Piaristickém náměstí hudebním vy-
stoupením J. Svobody, jako kulisa pro komen-
tovanou projekci dobových záběrů. Vystoupení 
rektora Jihočeské univerzity Grubhoffera i se-
nátora Šestáka potvrdilo záměr, že podstatná 
část celého programu byla přenesena právě 
na akademickou půdu, aby studenti byli sezná-
meni s listopadovými událostmi. Rád jsem se 
setkal s jedním tehdejším studentem (Martin 
Ehrlich) a zavzpomínal, jak jsem tehdy budě-
jovickým studentům v římě vyprávěl o událos-
tech roku 1968, o normalizaci s nutností opustit 
Jihočeský kraj včetně toho, jaká tam vládne po-
litická situace a absolutní nezájem jakkoliv „jít 
proti mocným socialistického režimu“. 

od 18. hodin se pak v zaplněném klášterním 
chrámu obětování Panny Marie uskutečnila 
tradiční studentská mše při svíčkách, jejímž 
hlavním celebrantem byl P. Petr Beneš z Prahy. 
V 1. čtení zazněl odkaz apoštola Pavla ke Ga-
latským „Ve jménu Ježíše Krista“. Z evangelia 
(Mat 5) pak učení o blahoslavenstvích, na kte-
rá bylo navázáno i při promluvě… „Slavíme 
dnes nejen nabytou svobodu před 25 roky, ale 
také výročí kanonizace naší Anežky. Právě ona 
přijala dar - být vděčná. Jako dcera královská 
dokázala odmítnout dary a jít za hlasem svého 
svědomí. Šla za skutečným Králem. Je třeba ne-
jen získat poznání, ale především udržet kořen 
paměti. Přes  intelektuální poznání daru Anež-
čina  je  potřebné  také  znát,  co  zanedbáváme. 
Poznat hodnoty, pro které se může umírat, ale 
pro které musíme rovněž žít…“ 
Po bohoslužbě se k věřícím připojili i další 
občané, aby na břehu slepého ramene Mal-

Čas listopadový, jak byl přiblížen článkem v předcházejícím čísle Setkání, pochopitelně církevními svátky z počátku měsíce nekončí. Litur-
gický rok ještě zdaleka není u konce. Budeme-li listovat v kalendáři, připomeneme si mnoho známých jmen - sv. Hubert, Karel Boromejský, 
Martin, Cecílie, Klement, Řehoř, Kateřina, Řehoř III. a v poslední den měsíce sv. Ondřej, patron rybářů, řezníků a provazníků. V té době 
- mezi 27. listopadem a 3. prosincem - přichází první neděle adventní. V neděli před ní, tedy o poslední neděli liturgického roku, slavíme 
svátek Krista Krále. Je však potřebné přijmout i novodobou historii, bez které nemůžeme zapomenout na 12. listopad, v civilním kalendáři 
se jménem Benedikt. Ale především s výročím kanonizace sv. Anežky Přemyslovny v Římě. Tím ovšem i na celý listopad roku 1989.  

V zaplněném kostele Sv. Rodiny se v pondě-
lí 10. listopadu uskutečnil „Diskusní večer“ 
s teologem prof. tomášem Halíkem, čímž byl 
zahájen letošní „Českobudějovický listopad“ 
jako připomínka „Cesty ke svobodě“. Pan 
profesor prošel téma od roku 1939-1948-1968 
a Listopad 1989 až k odkazu pro současnost. 
Celý týdenní program pořádala Jihočeská uni-
verzita s Jihočeským divadlem, městem České 
Budějovice a občanská iniciativa „Svoboda, 
demokracie a solidarita“.  

še během připraveném happeningu vyslechli 
„Modlitbu pro Martu“ a státní hymnu v podání 
smíšených sborů gymnázií ve městě. Na závěr 
připluli na lodičkách skauti a snažili se vypustit 
k obloze 25 zažehnutých balonů štěstí, z nichž 
některým se k nebi vůbec nechtělo a padaly 
zpět na studenou hladinu...

21. listopad a řada z nás potom odešla právě 
do klášterního kostela, kde se konala „poutní“. 
Na takové podrobnosti se nezapomíná! 

Jako každoročně se i letos v tento den kona-
la slavnost se vzdáním holdu a projevení úcty 
„ochránkyni města“ Panně Marii Budějovické. 
Po přednášce Doc. PhDr. Petráčka z Hradce 
Králové v klášterním sále (téma „Černé legen-
dy o církvi“) se konala slavnostní bohoslužba, 
jejímž byl hlavním celebrantem. V promluvě 
oslovil a plně zaujal všechny přítomné: „Přišli 
jste  sem slavit, ale naše společnost  tento pro-
jev úcty nezvládá. Nerozlišuje  jednotlivé  části 
roku, ani  to,  že po  šesti  dnech práce přichází 
den  odpočinku.  Neslaví  se  nejen  neděle,  ale 
ani  jiné  významné  události;  například  Velký 
pátek se oslavuje opékáním prasete na náměs-
tí…  Přestala  se  povznášet  na  vyšší  duchovní 
úroveň.  Byli  jsme  zasvěceni  (ve  křtu),  máme 
tedy přijímat i obětování se (v lásce) okolnímu 
světu… Vždyť čím více dáváme, tím více dostá-
váme. Je potřebné seřadit své priority a zájmy. 
Právě Panna Maria je vzorem pro všechny lidi, 
pro celý svět. Ona ukázala vrchol lidství svým 
'fiat'. Měli bychom ji všichni následovat…“

Měsíc jsme zakončili v kostele sv. Prokopa, kde 
se každý poslední pátek v měsíci koná vzpo-
mínková bohoslužba za zemřelé v tom měsí-
ci… Ať jim světlo věčné svítí… a nás provází 
s klidem v duši v nastávajících dnech advent-
ních. „Rosu dejte, nebesa shůry…“ 

Zcela zaplněné českobudějovické náměstí pak 
v sobotu (30.11.) před 1. adventní nedělí bylo 
svědkem zažehnutí vánočního stromu; nepříliš 
zaplněná katedrála sv. Mikuláše posvěcení ad-
ventních věnců a zapálení první adventní svíce.  

František Růžička, České Budějovice 
(Příspěvek byl redakčně zkrácen)

teologická fakulta Ju a Biskupství českobu-
dějovické uspořádaly mezinárodní konferenci 
na téma „Církev - znamení jednoty; ekumenic-
ké a pastorální aspekty“ za účasti mj. kard. Mi-
loslava Vlka, prof. Skalického, prof. Pospíšila, 
prof. Sauera z Lince, doc. Petráčka... 

Při pondělním (17. 11.) programu v Jihočes-
kém muzeu bylo nutné připomenout skutečný 
průběh tehdejších událostí na českobudějovic-
kém náměstí. První veřejná demonstrace se 
uskutečnila v úterý, kdy přišli studenti a četla se 
výzva kardinála františka tomáška. Moc nás 
tam tehdy nebylo a na Mariánském nám. stá-
ly dva autobusy ozbrojených milicionářů. Byl 



Poslání salesiánů v Českých Budějovicích a jeho proměny
Více než třicetileté působení Kongregace sa-
lesiánů dona Boska v Českých Budějovicích 
je poznamenáno mnoha zvraty a proměnami, 
které se pokusím stručně vykreslit. 
Salesiáni odvozují svoje poslání i způsob ži-
vota od svého zakladatele, italského kněze, 
který se jmenoval Giovanni Melchior Bosco 
(1815-1888). Apoštol chudé mládeže don 
Bosco z turína byl znám v českém prostře-
dí již v 80. letech 19. století, a to zásluhou 
Barbory Pazderníkové a Marie Červinkové-
Riegrové. Ale na území dnešní České repub-
liky vstoupili salesiáni jako nová kongregace 
až v roce 1927. Přestože se ve 20. letech 20. 
století uvažovalo také o tom, že prvním mís-
tem jejich působení budou jižní Čechy, jejich 
českou „kolébkou“ se stal moravský fryšták, 
městečko nedaleko Zlína. Do oblasti jižních 
Čech zasahoval jejich apoštolát dlouhou dobu 
pouze okrajově, a to především díky sympa-
tiím duchovního správce Křemešníku k donu 
Boskovi – v poutním kostele je dosud nej-
starší socha dona Boska v jižních Čechách – 
a v době války dočasným přesunutím studen-
tátu do Dvorku u Přibyslavi.
od 70. let zasahoval do jižních Čech svým 
apoštolátem známým pod názvem „chaloup-
ky“ tehdy mladý salesiánský kněz Karel 
Herbst. Ke konci 70. let navštěvoval jižní 
Čechy také Werner Rösch. Stoupající zájem 
katolických rodin z jihu Čech o spolupráci se 
salesiány přivedl začátkem 80. let tehdejšího 
provinciála františka Míšu k rozhodnutí po-
slat do Českých Budějovic dva salesiány, aby 
si zde našli práci a bydlení a ve svém volném 
čase – tehdy samozřejmě neveřejně – provo-
zovali apoštolát. Byl to Zdeněk Demel a Ja-
roslav Kuchař, později se k nim přidal Jiří 
Kašný. tito salesiáni museli pracovat ve skry-
tosti a možná i proto část poslání salesiánů 
i po nabytí svobody v roce 1989 zůstala šir-
ší veřejnosti skrytá. Málokdo ví, že salesiá-
ni hráli důležitou roli při vzniku teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v r. 1991 a že jí 
zejména v letech 1993-2008 působením děka-
nů a proděkanů z řad salesiánů vtiskli zamě-
ření na praktickou teologii a rozvoj sociálních 
a pedagogických oborů.
V roce 1990 převzali salesiáni kostel a bývalý 
františkánský klášter – v té době mateřskou 
školku – ve Čtyřech Dvorech. tím začalo 
jejich veřejné působení v Českých Budějovi-
cích. Již v první polovině 90. let se – mimo-
chodem také zásluhou prvního faráře salesi-
ánské farnosti na Čtyráku Michaela Martinka 
– začala rozvíjet salesiánská koncepce pasto-
race tzv. „díla základního typu“, tedy farnosti 
propojené se střediskem mládeže. Ve všech 
farnostech, kde salesiáni od roku 1990 půso-
bili, byla snaha vytvořit samostatné salesián-
ské středisko, které plní diakonické poslání 
církve vůči mladým lidem, a to většinou vůči 
dětem a mládeži, která do kostela nechodí.
od roku 1996 do roku 2012 sídlil v Českých 
Budějovicích také salesiánský postnoviciát 
a studentát, tedy instituce zaměřená na přípra-

vu mladých salesiánů na jejich poslání. Sa-
lesiáni po prvních slibech přišli do Českých 
Budějovic a začali studovat na teologické 
fakultě Jihočeské univerzity, po dvou letech 
odcházeli na praxi (tzv. asistenci) a po ní se 
opět vraceli na fakultu a do komunity v Čes-
kých Budějovicích. Zpočátku bydleli studenti 
na dvou místech – ve středisku na Čtyřech 
Dvorech a v bývalém morovém špitále u kos-
telíka Nejsvětější trojice na Pražské ulici 
v budějovickém Starém městě. Později se 
všichni studenti přesunuli na Pražskou ulici, 
kde sídlila komunita salesiánů studentů a vy-
učujících. Následkem úbytku nových povolá-
ní musela tato komunita definitivně ukončit 
svou činnost ke konci roku 2012. Současní 
zájemci o salesiánský řeholní život se připra-
vují na Slovensku (Poprad, žilina) a v itálii 
(turín).
V roce 2012 se podařilo rozšířit dům komu-
nity u kostela na Čtyřech Dvorech a v roce 
2014 expandovalo salesiánské středisko mlá-
deže do nové budovy komunitního centra 
na sídlišti Máj. V současnosti vnímají česko-
budějovičtí salesiáni tři hlavní úkoly: farnost, 
která zahrnuje teritoriálně část města na le-
vém břehu Vltavy, pastoraci vysokoškoláků, 
zejména těch, kteří bydlí na kolejích v areálu 
univerzitního kampu v blízkosti kostela sv. 
Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech, a službu dětem 
a mládeži v Salesiánském středisku mládeže 
– Domu dětí a mládeže. tato činnost je do-
plněna o působení dvou spolubratří na teolo-
gické fakultě a výpomocí v dalších farnostech 
v okolí Českých Budějovic, jakož i duchovní 
formací salesiánů – spolupracovníků (laická 
větev salesiánské rodiny).
Přestože se salesiáni považují za apoštol-
sky aktivní řeholní rodinu, není jejich čin-
nost možná bez zakotvení v osobním vztahu 
s Kristem, bez společné modlitby a společné-

ho života v komunitě, bez vzájemného „corre-
ctio fraterna“ i bez spolupráce s místní církví. 
K tomu, aby se salesiáni „neutopili“ pouze 
v množství vnější činnosti, potřebují povzbu-
zení a modlitbu ostatních. K tomu, aby rozví-
jeli právě ty aktivity, které jsou potřeba, potře-
bují také zpětnou vazbu věřících i nevěřících 
spolupracovníků. K obnovení salesiánského 
ducha je zaměřeno také přípravné období 
na jubileum 200 let od narození zakladatele 
salesiánů, které oslavíme v roce 2015.
Doufám, že široké spektrum života salesiánů 
v Českých Budějovicích může být pro čtenáře 
Setkání impulsem k zájmu o salesiánské dílo 
a k jeho duchovní i hmotné podpoře.

Michal Kaplánek 

www.rehole.bcb.cz


