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Bůh nás povolal jménem a příjmením
Drazí bratři a sestry v Kristu, Když
se dívám do této katedrály, myslím na slova žalmu: „Jásejte Bohu,
všechny země" (Žl 66) Ano, jsme
zde, abychom chválili Pána, a děláme to proto, abychom poděkovali za
biskupskou službu otce biskupa Jiřího. Proto bych se chtěl spolu s vámi
zamyslet nad třemi rozměry našeho
kněžského povolání: že jsme povoláni Bohem, povoláni ohlašovat

evangelium a povoláni podporovat
kulturu setkávání.
Povoláni Bohem. Myslím, že je
důležité, abychom v sobě stále
oživovali skutečnost, kterou často
uprostřed mnoha každodenních povinností považujeme za příliš samozřejmou: „Ne vy jste vyvolili mě, ale
já jsem vyvolil vás,“ říká nám Ježíš
Kázání Mons. Pavla Posáda při děkovné bohoslužbě 5. 4. 2014. Pokračování na 3. straně.

Poděkování za biskupskou službu

Fotografie na obálce a na str. 3-5 laskavě poskytli: Radek Gális,
Petr Šimek, Pavel Ambrož
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STRANA 3
(Pokračování z 1. strany obálky.)

(Jan 15, 16). Znamená to, vrátit se k prameni našeho povolání. Na to žádný
biskup, kněz, řeholník, řeholnice ani seminarista nesmí zapomenout. Jinak ztratí
podstatný vztah k počátku své cesty.
Jsme Bohem povoláni k tomu, abychom zůstali s Ježíšem (Mk 3, 14), sjednoceni s Ním. Toto žití, zůstávání v Kristu ve skutečnosti poznačuje všechno, co jsme
a co děláme. A přesně tento „život v Kristu“ je tím, co zajišťuje naši apoštolskou
účinnost a plodnost naší služby: „Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo“ (Jan 15, 16). To, co zajišťuje plody, není pastorační
tvořivost, není to plánování, byť také velmi pomáhají, ale to, co zajišťuje plody,
je schopnost být věřícími v Krista a být věrnými Kristu, který s naléhavostí říká:
„Zůstaňte ve mně, a já ve vás“ (Jan 15, 4). Dobře víme, co znamená poznávat
Ho, klanět se Mu a objímat Ho. V našem každodenním setkávání s Ním v eucharistii, v našich tichých chvílích modlitby a adorace, chvílích, kdy Ho přijímáme v potřebných lidech. Chci zmínit slova blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty,
která řekla: „Musíme být velmi hrdé na naše povolání, které nám dává příležitost
sloužit Kristu v chudých. Hledat Krista a sloužit mu, k tomu je třeba jít do slumů
a do chudinských čtvrtí. Musíme jít k tamním lidem se stejnou radostí, s jakou
kněz kráčí k oltáři.“
Povoláni ohlašovat evangelium. Naší povinností pastýřů je pomáhat lidem,
aby jim srdce hořelo touhou: být Ježíšovými učedníky a misionáři. Jistě, mnozí
by se mohli poněkud vylekat, protože by si mohli myslet, že být misionářem nutně znamená opustit svoji zem, svou rodinu, své přátele. Bůh nás žádá, abychom
byli misionáři. Kde jimi máme být? Tam, kam nás postavil; v naší vlasti, nebo
tam, kam nás pošle. Pomáhejme všem. Naslouchejme jim, potřebují, abychom
slyšeli o jejich úspěších, jejich těžkostech. Trpělivě naslouchejte – z celého srdce. Ve zpovědnici, při duchovním vedení, v doprovázení. Umějme s lidmi ztrácet
čas. Rozsévat stojí mnoho sil, velmi mnoho! Mnohem větší pocit uspokojení
přináší sklízet úrodu. Všichni mnohem radši sklízíme! Ale Ježíš nás prosí, abychom opravdu rozsévali. Nešetřeme své síly! Svatý Pavel, když píše Galaťanům,
používá krásný výraz, který ve svém životě uskutečnil: „Znovu vás v bolestech
rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“ (Gal 4, 19). Kéž to také
my uskutečňujeme ve své službě! Pomáhejme mnohým znovu objevit odvahu
a radost víry, radost, že jsme osobně milováni Bohem. Je to velmi náročné, ale
pokud člověk pochopí, pokud pocítí díky pomazání, které mu dává Duch svatý,
že „je osobně milován Bohem“, bude ho to provázet celým jeho životem. Znovuobjeví radost, že Bůh dal svého Syna Ježíše pro naši spásu. Vychovávejme
sebe i druhé ke schopnosti vycházet ven, vydat se na cestu, být tuláky víry. Ježíš
Kázání Mons. Pavla Posáda při děkovné bohoslužbě 5. 4. 2014.
Pokračování na 5. straně.
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Poděkování za biskupskou službu
V sobotu 5. dubna 2014, den po 71. narozeninách emeritního českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap., se do Českých Budějovic sjeli kardinálové, biskupové, kněží a stovky věřících, aby mu poděkovali za jeho biskupskou službu v čele českobudějovické
diecéze.
Pozvání administrátora českobudějovické
diecéze Mons. Adolfa Pintíře přijal apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza,
kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk,
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,
plzeňský biskup Mons. František Radkovský,
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a apoštolský
exarcha Ladislav Hučko. Ze sousední linecké
diecéze přijel diecézní biskup Mons. Ludwig
Schwarz a emeritní biskup Mons. Maximilian Aichern, biskup ze St. Pölten Mons. Klaus
Küng a administrátor pasovské diecéze Klaus
Metzl.
Na začátku slavnostní bohoslužby v katedrále
sv. Mikuláše přivítal Mons. Adolf Pintíř čestné
hosty - primátora města Juraje Thomu a senátora Jiřího Šestáka, rektora JU Libora Grubhofera a děkana TF JU Tomáše Machulu, ředitele
Státního archivu v Třeboni Václava Rameše,
ředitele Oblastního památkového ústavu Petra
Pavelce, zástupce Charity ČR Jaroslava Dufka,
ředitelku DCH Michaelu Čermákovou, ředitelku Kněžského domova Irenu Třebínovou a ředitele Hospice sv. Jana N. Neumanna Roberta
Huneše.
Hlavním celebrantem byl Mons. Jiří Paďour;
kázání pronesl českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád (jeho text začíná na 1.
straně obálky).
V závěru bohoslužby pak zaznělo poděkování. Jako první se slova ujal apoštolský nuncius Mons. G. Leanza. Následovalo poděkování
pražského arcibiskupa kard. Dominika Duky,
a to jménem ČBK i biskupů české církevní
provincie. Kard. Duka ocenil věrnost a odva-

Kard. Dominik Duka

hu k zápasu, kterou Mons. Paďour prokazoval ve své biskupské službě, a zodpovědnost,
s níž - s ohledem na svůj zdravotní stav - podal
do rukou Svatého otce svou abdikaci.
Jménem diecezánů a zaměstnanců biskupství
se s Mons. Paďourem rozloučila ing. Dana

Smolková. Coby zástupce kněží a mládeže poděkoval P. Roman Dvořák a jménem řeholníků
představená S. Klára Šídlová z Lomce (biskup
Paďour byl dlouhá léta biskupem-delegátem
pro mládež a řeholníky). 
-r-

Uvítání administrátora diecéze Mons. Adolfa Pintíře
Vážení hosté, sestry a bratři,
shromáždili jsme se dnes, abychom děkovali
za dlouholetou apoštolskou službu biskupa Jiřího ve společenství s biskupy české provincie
v čele s oběma kardinály; s olomouckým arcibiskupem, biskupy z Lince, St. Pölten a zástupci
pasovské diecéze. A především ve spojení s Petrem.
Z rukou Petrova nástupce biskup Jiří přijal
službu českobudějovického biskupa a do rukou Petrova nástupce ji na konci loňského roku
odevzdal. To nám připomíná přítomnost apoštolského nuncia v České republice, arcibiskupa
Giuseppe Leanzy.
Služba biskupa je službou Božímu lidu, dětem,
mládeži, rodinám, lidem zralého věku, spolu
s kněžími a jáhny, lidmi zasvěcenými, uprostřed světa v širokém spektru kontaktů. Služba
evangeliu se obrací na oblast vzdělání a kultury – chci proto přivítat zástupce Jihočeské
univerzity – jejího rektora Libora Grubhofera
– a zvláště Teologické fakulty zastoupené děkanem Tomášem Machulou, ředitele Biskupského
gymnázia Zdeňka Dvořáka, stejně jako zástupce Státního archivu Václava Rameše a ředitele
Národního památkového ústavu Petra Pavelce.

Častokrát jsem byl svědkem toho, kdy otec biskup Jiří obdivoval krásu českobudějovického
náměstí. Podobně mu přirostla k srdci i řada
dalších míst diecéze – do svých modliteb zahrnoval všechny její obyvatele; proto jsem rád, že
mohu přivítat i zástupce veřejné sféry, tedy primátora města České Budějovice Juraje Thomu
a pana senátora Jiřího Šestáka.
V neposlední řadě jistě zástupce Charity pana
Jaroslava Dufka, ředitelku Diecézní charity
Michaelu Čermákovou, ředitelku Kněžského
domova Irenu Třebínovou a ředitele Hospice sv.
Jana Neumanna Roberta Huneše, protože starost o slabé, nemocné a umírající patřila vždy
k prioritám biskupské služby.
Poděkovat předpokládá znát a ocenit. Jestliže
jako Boží lid chceme dnes děkovat za apoštolskou službu biskupa Jiřího, můžeme tak udělat
jedině ve víře. Žalmista v 71. žalmu volá: „Jak
je den dlouhý, budou má ústa mluvit o Tvé spravedlnosti a Tvé pomoci, vždyť věru ani neznám
celý její rozsah.“
Za biskupskou službu, za tento – nám v plnosti
nevyčíslitelný a nepřehledný – Boží dar, chceme v Kristu poděkovat.
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to dělal stejně. Nemůžeme zůstat uzavření
ve svých farnostech, v našich společenstvích, v našich farních a diecézních institucích, když tolik lidí čeká na zvěst evangelia! Nejedná se pouze o to, otevřít dveře
a přijímat toho, kdo přijde, ale znamená
to vyjít ze dveří ven, hledat a setkávat
se! S rozhodností mysleme na pastoraci,
která začíná na periferii. Jděme je hledat
na křižovatky cest.

Být povoláni Ježíšem, povoláni evangelizovat. Povoláni podporovat kulturu
setkávání. V mnoha prostředích, zejména
v humanismu, ve kterém dominuje ekonomické hledisko, se prosadila kultura vylučování, kultura odpisu druhých. Není v ní
místo ani pro staré lidi, ani pro nechtěné

Poděkování ing. Dany
Smolkové jménem věřících
Vážený otče biskupe,
dovolte mi, abych i já s úctou poděkovala
za Vaši biskupskou službu.
Když jste před 13 lety přišel do naší diecéze,
nebyl jste úplně zdráv, ale podle svých slov jste
tu nabídku ke službě přijal pokorně a s láskou
v poslušnosti vůči Svatému otci. Přijal jste
zodpovědnost nejen za duchovní vedení kněží
a jáhnů, ale zodpovědnost a především i touhu
hlásat radostnou zvěst a vést k Pánu všechny
diecezány, děti a mládež, studenty, rodiny, staré
lidi, členy řeholních komunit a hnutí.
Své diecezány jste po celou dobu pravidelně
navštěvoval přímo ve farnostech a při udělování svátosti biřmování, při poutích, svěceních
apod. jste využil každé příležitosti podělit se
o své nadšení z osoby Pána Ježíše Krista a vyjadřoval svoji touhu, abychom všichni milovali
Boha a milovali církev.
Zamiloval jste si jihočeskou krajinu, kde při
silnicích a cestách stojí kříže, kapličky a Boží
muka jako znamení zbožnosti našich předků
a naděje na zbožnost naší.
Byl jste vděčný všem těm, kteří ve farnostech
pomáhají svým kněžím, setkával jste se pravidelně s kostelníky, varhaníky, lektory a akolyty
a hovořil jste s nimi o jejich službě ve farnostech. Vážíte si a podporujete práci naší charity,
která pečuje o staré, postižené a jakkoli potřebné. Také Vaše láska a péče o staré kněze – Vaše
návštěvy v našem kněžském domově vždycky
potěší, i když Vás tyto aktivity stojí hodně i fyzické námahy.
Nikdy jste nezapomněl vyjádřit svůj vděk
i všem zaměstnancům biskupství za jejich práci a my jsme Vám vděčni za duchovní podporu
při naší snaze, abychom žili poctivě a zůstali
věrni Pánu.
Jistě zde nemohu připomenout všechnu Vaši
práci na roli českobudějovické diecéze, ale
na závěr bych ráda připomenula Vaše slova
z dopisu věřícím, která charakterizují Váš život:

děti, není v ní čas na to, zastavit se u chudáka na ulici.
Občas se zdá, že pro některé lidi jsou
mezilidské vztahy regulovány dvěma moderními dogmaty, jimiž jsou výkonnost
a pragmatismus. Mějme odvahu jít proti
proudu této kultury výkonnosti a odpisu.
Setkávání a přijímání všech - solidarita –
je slovo, které se v této kultuře zakrývá
jako něco neslušného. Solidarita a bratrství jsou prvky, které činí naši civilizaci
opravdu lidskou. Buďme služebníky společenství a kultury setkávání! A čiňme to
bez domýšlivosti těch, kteří vnucují „svoje
pravdy“, nechme se přitom vést pokornou
a šťastnou jistotou toho, kdo byl nalezen,
dostižen a proměněn Pravdou, kterou je
Kristus a kterou nelze neohlašovat (srov.
Lk 24, 13-35).

Drazí bratři a sestry, Bůh nás každého povolal jménem a příjmením, abychom ohlašovali evangelium a abychom s radostí
prosazovali kulturu setkávání.
Kéž je nám v tom vzorem Panna Maria.
Svým životem nám dala příklad „mateřské
lásky, která má oživovat všechny, kdo spolupracují v apoštolském poslání církve při
znovuzrození lidí“ (Lumen gentium, 65).
Prosme ji, aby nás učila setkávat se denně
s Ježíšem.
Maria, Matko, až budu dezorientovaný, veď
mne za ruku. Kéž nás Maria popostrčí vyjít
na setkání s tolika našimi bratry a sestrami, kteří žízní po Bohu a nemají nikoho,
kdo jim ho zvěstuje. Kéž nás nevyhodí
z domu, ale pobídne, abychom vyšli ven.
A tak ať jsme Pánovými učedníky. Kéž nám
všem vyprosí tuto velikou milost.

Modlitba za nového biskupa
Pane Ježíši Kriste,
svěřujeme ti jmenování našeho nového biskupa a prosíme,
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který se tobě líbí,
který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe k Otci.
Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

„Naučil jsem se mít rád lidi. Křesťanská láska
není naivní a akademická. Ale někdy i bolí. To
vše jsem rád poznal a žil. A budu žít i nadále“.

A my Vám k tomu, milý otče biskupe, přejeme, abyste nikdy neztratil své nadšení ze života
podle vůle Boží.

Fotografie na obálce a na str. 3-5 laskavě poskytli: Radek Gális, Petr Šimek, Pavel Ambrož
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Výstava navrácených sakrálních předmětů v Muzeu Policie ČR
Muzeum Policie ČR spolu s Úřadem služby
kriminální policie a vyšetřování Policejního
prezidia ČR v Praze uspořádalo výstavu vybraných sakrálních předmětů, které se po krádežích podařilo vrátit zpět vlastníkům. Jedná
se o skromnou výstavu s patetickým názvem
„‘Víra‘ odcizená a navrácená“ s podnázvem
„Výstava artefaktů odcizených z kostelů,
které se podařilo navrátit zpět do České republiky“. Sestává převážně ze soch (22 ks),
zcela zde chybí obrazy, bohoslužebné náčiní
atd. Z farností českobudějovické diecéze byly
na výstavu zapůjčeny tři sochy: dřevořezba
sv. Jana Nepomuckého z Lašovic (okr. Písek), dílo odcizené z kostela roku 1996 a roku
2013 objevené v aukčním katalogu uměleckých předmětů v SRN v Auktionshaus Weser
v Brémách; dále socha sv. Mikuláše z Libníče
(okr. České Budějovice), odcizená roku 2005
a roku 2010 zadržená v Německu (bližší lokace
neuvedena); socha sv. Linharta z Rabí (okr.
Klatovy), odcizená r. 1990 z kostela sv. Jana
Nepomuckého, zadržená roku 2012 v Kunstauktionshaus Schlosser v Bambergu. Z jižních
Čech zde jsou vystaveny ještě dvě sochy, zlacené dřevořezby sv. Jana Nepomuckého a sv.
Oldřicha z Kasejovic (okr. Tábor), ukradené
roku 1993 z kostela sv. Anny v Kasejovicích
u Soběslavi, jenž je v majetku obce. Byly zadrženy roku 2012 na aukci ve vídeňském Dorotheu.
Z dalších navrácených uměleckých děl tu můžeme vidět např. sochy sv. Jana Nepomuckého
z Litohoře u Mor. Budějovic, sv. Anny Samotřetí z Velkých Losenic, sv. Václava ze Stárkova, sv. Jana Nep. z Radouně, sv. Petra z Roupova, pískovcovou sochu andílka z mariánského
sloupu v Rýžovištích aj.
Autoři výstavy uvádějí, že v devadesátých letech minulého století došlo v České republice
k nebývalému nárůstu krádeží starožitností.
Jestliže v roce 1988 bylo v naší republice napadeno celkem 60 objektů s uměleckými předměty, tak v roce 1991 to již bylo 1.151 objektů.
Otevření západních hranic umožnilo nekontrolovatelný vývoz kulturního dědictví do zahraničí.
Zájemce o problematiku by jistě uvítal více
základních informací a přehledů, např. celkový seznam předmětů zadržených v zahraničí,
kolik procent ukradených předmětů se podařilo
vrátit, kde (v kterých zemích) se nejvíce daří
předměty zadržovat, zmínka o tzv. velkých případech, z jakých sociálních skupin se rekrutují
vykradači kostelů a na ně navazující řetězce
osob, o trestní sazbě, jaké druhy sakrálních
předmětů se kradou nejčastěji, kolik procent
krádeží je na objednávku, porovnání vykrádání
kostelů v evropském (nebo alespoň středoevropském) měřítku atd.
Na stránkách Setkání jsme se mnohokrát vykrádání kostelů věnovali (např. Setkání – Aktuality z roku 1999, č. 3 a 13, v letech 2001-2002
seriál „Krádeže v českobudějovické diecézi
– pátrání“ nebo souhrnný článek z roku 2009,
č. 11, vyprovokovaný velkou krádeží v Ří-

mově: „Ztráty kulturního dědictví. Ohlédnutí
po dvaceti letech“). Nejbolestnějšími ztrátami
v českobudějovické diecézi po roce 1989 jsou
odcizení gotických soch Madon z Číměře (okr.
Jindřichův Hradec), Pluhova Žďáru (okr. Jindřichův Hradec), Němčic (okr. Prachatice), Řepice (okr. Strakonice), Strašína (okr. Klatovy)
nebo značné části raně barokních soch unikátní
pašijové cesty v poutním místě Římov. Již před
rokem 1989 byly ukradeny tak vzácné předměty jako např. gotický obraz Madony Písecké či
gotické sochy Madon z Drahova (okr. Tábor)
a z Jinína (okr. Strakonice), které jsou dodnes
nezvěstné.
Rozhodně nejsou jedinými důvody pouze otevření hranic a nedostatečné zabezpečení kostelů, jak se nejčastěji uvádí, ale též laxní legislativa do roku 1994 (umožňující vyvézt za hranice

takřka cokoliv, malé možnosti při postihu zlodějů a starožitníků, nízké tresty), ztráta úcty
k posvátnu ve společnosti, relativizace základních hodnot, absence křesťanské výchovy v rodinách a výuky křesťanské kultury na školách.
Výstavu „‘Víra‘ odcizená a navrácená“ můžeme navštívit do 31. srpna 2014 v areálu Muzea Policie ČR na Karlově náměstí v Praze 2.
Své sídlo má ve zrušeném augustiniánském
klášteře při kdysi slavném poutním kostele
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého,
stavěném podle vzoru osmiboké kaple Karla
Velikého v Cáchách. Kostel je ovšem zavřený
a otvírá se pouze v době nedělní bohoslužby a k prohlídce v neděli odpoledne. Výstava
v Muzeu Policie ČR je otevřena denně mimo
pondělí v době od 10.00 do 17.00 hodin.
Jiří Černý

Repríza výstavy „Obrazy krásy a spásy“ v Praze
Výstava gotického umění v jihozápadních Čechách s názvem „Obrazy krásy a spásy“, která
proběhla v Plzni a o níž jsme informovali v Setkání č. 1/2014, se koná ve zmenšeném rozsahu
v Národní galerii v Praze. Situována je do jednoho velkého sálu ve Šternberském paláci,
v němž jsou instalovány stálé expozice evropského umění od antiky až po baroko (mj. je zde
vystaven tzv. Strom života z Kláštera u Nové Bystřice). Z farností českobudějovické diecéze
jsou sem zapůjčeny tři pozdně gotické sochy Mistra Oplakávání ze Zvíkova z Černívska (okr.
Strakonice) a tzv. Kašperskohorská archa z Kašperských Hor (okr. Klatovy) z doby po roce
1495. Výstava ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí je otevřena ve dnech 28.
března až 6. července 2014 denně mimo pondělí od 10.00 hod do 18.00 hod. Další navazující
výstava s námětem gotického umění jihozápadních Čech se chystá v letošním roce (srpen až
říjen) v Muzeu Šumavy Sušice – pobočce Kašperské Hory.
J. Č.
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Založena Matice Římovská
Katolické poutní místo v Římově u Českých
Budějovic stále přitahuje poutníky a také turisty. Je otevřeno všem lidem dobré vůle. Je
to především místo duchovní, spjaté s hodnotami, které přetrvávají navěky. Všichni se zde
potřebujeme občerstvit, nabrat sil pro správné
směřování svého života. Poutníci si to uvědomují intenzivněji, proto se pravidelně vracejí,
na rozdíl od turistů.
Zdejší historické památky si musí udržet svůj
sakrální smysl, aby zůstaly součástí života lidí,
jinak zbude jen mrtvá hmota, později ruina.
Kromě oprav a restaurování, získávání dotací
a vydávání propagačních materiálů je třeba
odpovídajícím způsobem reagovat i na palčivé
problémy současné společnosti. To je mnoho
úkolů pro jediného duchovního a malou farnost. Proto se již delší dobu připravovalo založení a svým způsobem obnovení Matice Římovské, tak aby ve svém programu navázala
na myšlenky původní Matice, která vznikla již
v roce 1946. Tehdy byl zvolen název „Matice“ protože je to na našem území tradiční název pro osvětovou společnost. Komunistický
režim jí nedopřál dlouhého trvání, zakládající
členové byli rozprášeni, protektor a příznivec
Matice, sídelní českobudějovický biskup Josef
Hlouch, strávil dlouhá léta v internaci. Po roce
1989 nebyla Matice obnovena jako právnická
osoba.
Nově vzniklé občanské sdružení „Matice Římovská“ bylo zapsáno do registru Ministerstva
vnitra ČR dne 26. 9. 2013. Veřejná ustavující
schůze nového sdružení byla svolána na pátek 21. února 2014 do salónku hotelu Malše
v Římově. Kromě svolavatelů, tj. prozatímního
výboru ve složení Rostislav Vacík, Ločenice,
P. Tomáš Konařík, O. Cr., Římov a Mgr. Iveta
Černá, České Budějovice se schůze zúčastnil
světící biskup českobudějovické diecéze Mons.
Pavel Posád, který jako první přijal čestné členství v Matici. Ten také pronesl ke zúčastněným
úvodní slovo pro povzbuzení. V něm zejména
zdůraznil, že Panna Maria je v Římově stále
přítomna, a proto je třeba Římov vnímat jako
dar. Jako oázu v poušti, s duchovním pramenem, který je třeba chránit i čistit, aby nezanikl
a mohl být předán příštím generacím. Poutní
místo připomíná naše bytostné putování, pouť
jako něco bytostně zázračného pro život člověka – putujeme k věčnosti, neboť jen chvíli
jdeme tímto světem. Pan biskup také připomněl velkou osobnost, svého krajana biskupa
Hloucha a lehce nastínil dojmy ze setkání českých biskupů s papežem Františkem při nedávné pravidelné návštěvě českých a moravských
biskupů „ad limina“ – tj. „k prahům apoštolů“
v Římě.
Dále program pokračoval stručným komentářem ke stanovám, které navazují na cíle původní Matice. Tehdejší hlavní záměr vybudovat
hospic a exerciční dům pro poutníky je zatím
nereálný. Jako symbolický počátek činnosti
Matice byla proto současným výborem zvolena
myšlenka opatřit důstojný obraz italské světice
20. století Gianny Beretty Molly. Svatá Gianna

Beretta Molla (4. 10. 1922 - 28. 4. 1962) byla
italská dětská lékařka, aktivistka Katolické
akce a matka čtyř dětí, která poté, co jí lékaři
v těhotenství diagnostikovali rakovinu dělohy,
odmítla léčbu, jejíž nevyhnutelnou součástí byl
potrat. Dítě donosila, ačkoliv byla varována, že
to bude s největší pravděpodobností znamenat
její smrt („Budete-li se muset rozhodovat mezi
mnou a dítětem, žádné váhání: volte – a to vyžaduji – dítě. Zachraňte je!“). Zemřela týden
poté, co porodila své čtvrté dítě, Giannu Emanuelu. Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. 24. dubna 1994; dne 16. května 2004 ji
pak tentýž papež prohlásil za svatou. Svatá Gianna je považována za patronku a vzor hnutí
pro-life, která její kanonizaci uvítala. Naproti
tomu v řadách zastánců práva na potrat vyvolalo svatořečení odmítavé reakce.
Pořízení obrazu by napomohlo tomu, aby život a poselství této světice vešlo v širší známost a aby se úcta k této světici stala součástí
tzv. Modlitby rodin, která probíhá pravidelně
v římovských ambitech. Dnešní doba je nepřátelská rodině, papež František se nedávno jed-

noznačně vyjádřil: „Dnes se rodinou pohrdá,
ubližuje se jí a po nás se žádá, abychom uznali,
jak je krásné, pravé a dobré tvořit rodinu, být
rodinou dnes, jak je to nezbytné pro život světa a budoucnost lidstva.“ Z tohoto důvodu má
Matice Římovská ve svých stanovách mimo
aktivit na záchranu památek v Římově také aktivity na ochranu tradiční rodiny a těch základních práv člověka, kterými jsou právo se vůbec
narodit a právo na ochranu života až do přirozené smrti. Neboť k čemu budou všechny
památky světa, když nebude nikoho, k němuž
by hovořily? K čemu bude poutní místo, když
nebude lidských duší?
Poutní místo Římov je zatím na památky bohaté, i když mu nedávná doba uštědřila nejtěžší
rány v jeho historii, zejména velkými krádežemi soch z kaplí kolem obce. Proto jednou
z hlavních aktivit Matice Římovské by měla
být snaha o obnovení a uchování celého areálu pro příští generace, včetně pořízení kvalitních kopií soch. Od roku 2010 se farnost snaží,
spolu s oddělením péče o církevní památky
Biskupství českobudějovického, o získání významnějšího grantu z tzv. evropských peněz.
Na ustavující schůzi byli účastníci seznámeni
s poměrně komplikovaným děním za poslední
tři roky.
V současné době jsou připravovány podklady pro projekt z dotačních fondů EEA (neboli EHP – Evropský hospodářský prostor),
který je souputnickým programem známějších „Norských fondů“. Na Ministerstvo
kultury ČR je podán Biskupstvím českobudějovickým návrh na prohlášení Poutního
areálu Římov za národní kulturní památku.
Doufáme, že tento akt by byl potěšující pro
občany Římova i okolí, protože vyhlášení by
se stalo viditelným znamením toho, že i odborná obec si váží unikátu, kterým je poutní místo v Římově i z hlediska celostátního
měřítka. Ovšem je zřejmé, že pomocná ruka
Pokračování na 8. straně.

Z veřejné ustavující schůze (zleva): světící českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, jednatelka
Matice Mgr. Iveta Černá, římovský duchovní správce P. Tomáš Koňařík, OCr.
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Založena Matice Římovská
Pokračování ze 7. strany.

se „nejlépe hledá na konci vlastního ramene“. Je nezbytně zapotřebí, aby občanská
společnost podpořila tyto snahy farnosti,
pokud jí na poutním místě také záleží. A to
je hlavním cílem Matice Římovské: v nejbližší době získat členskou základnu, lidi,
kteří budou ochotni podpořit poutní místo
Římov. Jak poznamenal také Mons. Posád,
je obvyklé, že každé „pořádné“ poutní místo
má svou Matici. Měl by ji proto mít i Římov.
Že nebude jednoduché uskutečnit tuto závěrečnou a nosnou myšlenku, ukázala následující diskuze, která poměrně barvitě ilustrovala
staré přísloví: „Není na světě člověk ten, aby
se zalíbil lidem všem.“. Doufáme však, že lidé
dobré vůle se budou především zamýšlet
nad stanovami a smyslem obnovené Matice,
která vznikla dvacet čtyři let po pádu komunistické diktatury. Kdo trpí osobní animozitou, měl by si uvědomit, co vlastně je v životě
podstatné. A nakonec i to, že nikdo není nucen
k účasti na tomto sdružení. Již dávno totiž měl
možnost založit vlastní spolek, který by jeho
představy uspokojil. Každému přejeme, aby
měl radost z konstruktivní činnosti.
Uskutečněním ustavující schůze se dle platných stanov změnil prozatímní výbor ve výbor a předsednictvo (momentálně v minimálním obsazení), tak aby byla zajištěna činnost
sdružení ve smyslu zákona. Tím, že 1. 1. 2014
vstoupil v platnost nový Občanský zákoník,
stávají se občanská sdružení automaticky tzv.
zapsaným spolkem. K případným změnám stanov apod. mají bývalá občanská sdružení lhůtu
dvou až tří let. Stanovy Matice byly v loňském
roce sestaveny již s ohledem na nový OZ, proto
nepředpokládáme výraznější změny. Bude se
především jednat o nahrazení slov „občanské
sdružení“ slovy „zapsaný spolek“.
Další informace jsou a budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách sdružení:
www.maticerimovska-rimov-u-cb.cz (poštovní
adresa: Matice Římovská, Kostelní 10, 373 24
Římov, e-mail: maticerimovska-rimov-u-cb@
seznam.cz). Pro vyhledání na vyhledávači Google stačí napsat pouze sousloví „Matice Římovská“.

Maškarní bál v Klokotech

Rok se s rokem sešel a masopustní veselí zasáhlo v plné míře také klokotské Emauzy. V neděli, 2.
března, odpoledne, vypuklo s maximální intenzitou. Úderem 15. hodiny se strhl rej nejrůznějších
masek. Hned na začátku se objevila pyšná královna, které jí kouzelné zrcadlo řeklo, že se objevilo
několik masek, které jsou ještě krásnější, než ta její. To si královna nemohla nechat líbit a tak následovala promenáda masek, aby se zjistilo, jak to tedy je. Objevilo se plno nejroztodivnějších bytostí:
kocour, lev, beruška, motýlek, princezny, karkulka a mnoho dalších. Všechny byli tak pěkné, že ani
zrcadlo nedovedlo vybrat tu nejlepší. Navíc se zjistilo, že tyto bytosti velice rády tancují a soutěží.
Maškarní uteklo jako voda a jak to tak bývá, ani domů se nechtělo. A tak nezbývá než poděkovat
paní Tomášové za nádherné odpoledne a v kalendáři 2015 si u března udělat významnou tečku. To
bude další maškarní rej. 
M. Candra

Budeme vděčni za jakýkoliv konstruktivní
příspěvek k činnosti. Prosíme a vyzýváme
občany Římova i širšího okolí o jejich podporu. Prosíme a vyzýváme všechny, kteří
mají vztah k poutnímu místu Římov. Nikdo
nemusí mít obavu, že jeho přínos je malý.
Nejsou malé skutky, ale jen dobré a špatné.
A žádný dobrý skutek není malý. Sebelepší
myšlenky, pokud nejsou naplněny činy, nezmohou nic.
Pojďme se tedy spojit a pojďme zkusit udělat něco pro kraj, který je nám drahý, pro
sebe, své sousedy a i pro své potomky a následovníky!
Mgr. Iveta Černá, jednatel Matice Římovské

Farní charita Milevsko pravidelně pořádá 2x ročně humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.
Letos při jarní sbírce v dubnu pomáhají i dobrovolníci Hana Frýdová a Ondřej Kvapil.
Alena Růžičková, foto: Jaroslava Parašínová
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První pochod „Odvahu k životu“ v Českých Budějovicích
V sobotu 15. března 2014 se v Českých Budějovicích uskutečnil první pochod „Odvahu
k životu“. V Praze se každoročně koná podobná národní manifestace s názvem „Pochod pro
život“ již od roku 2001 a k ní se postupně přidávají menší pochody v dalších městech (dosud např. Brno, Plzeň). Hlavním organizátorem českobudějovické akce byl Lukáš Krutský
z Vyššího Brodu. Cílem bylo upozornit na zlo
potratů, které jsou rozšířené a zákony legalizované v české (a ve většině evropské) společnosti, ovlivněné hédonismem a relativismem.
Ve skutečnosti jde o zabíjení nenarozených
dětí. Papež Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae z roku 1995 mimo jiné jednoznačně
konstatoval, že „potrat a eutanázie jsou zločiny, které žádný lidský zákon nemůže ospravedlnit“. Největší počet potratů byl v České
(tehdy federativní) republice zaznamenán roku
1990, za tento rok jich bylo napočteno celkem
110.000. V roce 2013 to bylo 23.000 interrupcí. Jen v Českých Budějovicích je každým
rokem v nemocnici zabito téměř 500 nenarozených.
Do Českých Budějovic se sjely hrstky katolíků
ze všech koutů jižních Čech a zpočátku malá
skupinka postupně narůstala tak, že celkový
počet kolem stovky účastníků nakonec přesáhl očekávání. Potěšitelné bylo, že pochodu se zúčastnili i tři kněží: P. Mgr. Jiří Kalaš
a P. Mgr. Miroslav Šašek z Českých Budějovic
a P. Tomáš Koňařík, OCr. z Římova, a také šest
sester z domu kongregace Sester Nejsvětější
svátosti v Českých Budějovicích. Laici byli
zastoupeni všemi věkovými skupinami. První
pochod přijel podpořit též hlavní organizátor
z Prahy, pan Vít Cigánek z Rady Hnutí pro život. Z Tábora např. přicestoval i neúnavný organizátor petičních výstavek „Stop genocidě“
a ochránce života pan Jan Vrána.
Za mírně deštivého počasí průvod vyšel po 15.
hodině Lannovou třídou od vlakového nádraží a dospěl přes Kanovnickou ulici na náměstí Přemysla Otakara II. Při průchodu ulicemi
rozdávali účastníci kolemjdoucím letáčky, po-

lohlasně se modlili a zpívali „Kristus vítězí“
a „Ave Maria“. Na transparentech bylo možné číst nápisy jako např.: „Odvahu k životu“,
„Stop umělým potratům“, „Již 22. den po početí dítěti bije srdce“, „Ženy si potraty nezasluhují. Potrat je odrazem nezájmu o potřeby
žen“, „Potrat není řešení. Nebojte se nechat
dítě žít“, „Adopcí jim dáte šanci, potratem jen
smrt“ apod.
Pochod byl zakončen na náměstí u Samsonovy
kašny, kde pořadatelé Lukáš Krutský a Ignác
Pospíšil krátkými proslovy povzbudili účastníky, vyzvali k vzájemnému kontaktování a pozvali všechny na celostátní „Pochod pro život“,
který se letos konal v Praze 29. března a zúčastnilo se ho odhadem na 3, 5 tisíce lidí, mimo
jiné za účasti řeckokatolického biskupa Ladislava Hučka a salzburského biskupa Andrease

Římskokatolická farnost Strakonice
srdečně zve na:

SVATODUŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

v sobotu 7. 6. 2014 od 14 hod. v kostele sv. Prokopa
Proč potřebujeme pomoc Ducha Svatého
Program:
14:00 - Zahájení, 1. přednáška
16:00 - 2. přednáška
18:00 - Mše sv. v kostele sv. Prokopa

Obnovou provází P. Mgr. A. Příkaský, O.Carm.
O přestávkách bude příležitost k sv. smíření, duchovnímu rozhovoru s knězem,
přímluvné modlitbě nebo adoraci v kostele sv. Prokopa.

www.farnost-strakonice.cz

Launa. Neděláme si iluze, že těmito pochody
lze naráz vše změnit, ale věříme, že je potřeba každým způsobem bránit nejen této formě
genocidy, ale i jiným destruktivním tendencím
bezbožecké demoliberální společnosti.
Na úplný závěr farní vikář P. Mgr. Miroslav
Šašek sloužil v katedrále sv. Mikuláše mši svatou na úmysl ochrany života od početí a první
budějovické akce tohoto druhu (nepočítáme-li
akce hnutí STOP GENOCIDĚ, jehož výstavka
se tu poprvé konala již roku 2010, a předtím
i potom v řadě dalších jihočeských měst a také
v poutním místě Římov).
Díky všem, kdo pochod zorganizovali, i těm,
kdo svou účastí podpořili. Brzy zase v Českých
Budějovicích na shledanou, a ještě ve větším
počtu! Každý máme své přátele a známé, neváJiří Černý
hejme je pozvat...

1. KVĚTNOVÁ SOBOTA
NA KLOKOTECH
3. května 2014
s P. Janem Hambergrem
ze Soběslavi
16.00 - modlitba Klokotských
zpívaných hodinek
16.30 - růženec a svátost smíření
17:00 - mše svatá
Po mši sv.: svátostné požehnání
a možnost vykonat pouť
ke kapli Dobrá Voda
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PRÁCE S OBRAZY
PŘI VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
V sobotu 29. 3. 2014 se kolem deváté hodiny
ranní začal plnit sál na děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Přicházeli katechetky a katecheté z celé naší diecéze, aby se
seznámili s tím, jak pracovat s obrazy při výuce náboženství. Seminářem je provázeli Eva
Muroňová a P. Cyril Havel. V první části nám
představili nově vznikající pomůcku – sadu
obrázků, které je možné využít při různých
příležitostech, jak při výuce, ale tak i při katechezi. V druhé části byl představen tzv. Vstup
do škol - Velikonoce v umění. Naše zamyšlení
patřilo významným malířům z celého světa
a jejich znázornění ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Posledním naším úkolem bylo vytvořit z událostí Letnic komiks, který způsobil
na každé tváři velký úsměv. Kolem čtvrté hodiny se osmnáct katechetů rozjelo k domovům,
obohaceno o novou zkušenost a doufáme, že
i s chutí zkusit něco nového při své práci.

Bc. Olga Švecová

Římskokatolická farnost
sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích
pořádá

***
na Zelený čtvrtek

17. dubna 2014
Velikonoční dílnu
(9-12 hod.)
v klášterním sále
na Piaristickém náměstí
v Českých Budějovicích.

***
na Velký pátek

Přehled Dětských vikariátních poutí v diecézi
Vikariát
Tábor

Datum	 Místo	Téma	
19. 5.
Soběslav
Rodina

Název
Rodina v proměnách času

J. Hradec

12. 5.

Majdalena

Františkánské

Přátelství sv. Kláry a sv. Anežky

Strakonice

17. 5.

Kraselov

Rodina

Jsme jedna rodina

Prachatice

31. 5.

Velehrad

Rodina

Rodina putuje

Sušice-Nepomuk 7. 6.

Kašp. Hory

Rodina

Rodinná oslava

Č. Budějovice
31. 5.
město+venkov		

Doudleby
a Střížov

-

Toulky krajem - kam patřím

Písek
10. 5.
		

sv. Jan
Rodina
p. Skalou, Tetín

Rodina na pouti za sv. Ivanem
a sv. Ludmilou

Český Krumlov

Pohoří
n. Šumavě

Bůh nás volá

		

Pelhřimov
24. 5.
		

Vyskytná
Rodina
u Pelhřimova

24. 5.

Povolání
v církvi

Rodina jako společenství

18. dubna 2014
Křížovou cestu
pro děti do Římova
10.50 hod. - sraz na autobusovém
nádraží v Českých Budějovicích
(nástupiště č. 8)
11.30 hod. - příjezd do Římova
12-15 hod. - prohlídka křížové cesty
spojená s modlitbou
16 hod. - příjezd
do Českých Budějovic

***

Více informací obdržíte v kanceláři
na Děkanství u sv. Mikuláše
nebo na tel. 721 933 754
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28. března 2014 se konala mše svatá pro děti
v klášterním kostele Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích.

V pondělí 24. března proběhl ve školní kapli sv. Kříže program Diecézního katechetického střediska „Postní a velikonoční pásmo“ pro žáky z Církevní základní školy Rudolfovská v Českých
Budějovicích.

Diecézní charita informuje

Činnost farní charity Jindřichův Hradec za 1. čtvrtletí 2014
První akcí Farní charity Jindřichův Hradec jako
každoročně i v letošním roce byla Tříkrálová
sbírka. Žehnání koledníků proběhlo 3. 1. 2014
na náměstí Míru. Tuto akci podpořili svojí účastí představitelé města Jindřichův Hradec v čele
s panem starostou Ing. Stanislavem Mrvkou.
Akci podpořila svojí účastí ředitelka Diecézní
charity v Českých Budějovicích paní Mgr. Michaela Čermáková, která je zároveň ředitelkou
Farní charity Jindřichův Hradec. Koledníkům
požehnal Mons. Pavel Posád, českobudějovický světící biskup.
Další akcí v rámci Tříkrálové sbírky byl koncert, který se konal dne 11. 1. 2014 v Domě
dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Na koncertě vystoupili mladí umělci z umělecké školy Yamaha, z domu Dětí a mládeže a skupina
Hakuma Matata.
Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky byl 57.960,Kč, což je o cca 13 tisíc více než minulý rok.
Farní charita Jindřichův Hradec je poskytovatel
tří registrovaných sociálních služeb. Poradny
pro lidi v nouzi, Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi a Noclehárny sv. Antonína,
která je určena pro muže starší 18 let.
V Poradně pro lidi v nouzi za první čtvrtletí
roku 2014 proběhlo celkem 185 kontaktů. Nejčastějším problémem, se kterým se potýkáme,
je nezaměstnanost a velké prodlužení rodin.
Obraceli se na nás také lidé důchodového věku,
kteří se potýkají s exekucemi. Tato nepříznivá
situace důchodců většinou vznikla na základě
ručitelství za úvěry svých dětí. Uživatelům
služeb Poradny pro lidi v nouzi byla také po-

skytnuta jednorázová pomoc – nouzový šatník,
potraviny (těstoviny a polévky).
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
poskytují aktuálně pomoc osmi rodinám (v minulém roce 12-ti) nejen v Jindřichově Hradci,
ale i v okolí, například v obci Lásenice. Za první čtvrtletí roku 2014 proběhlo 61 kontaktů

s těmito rodinami. Nejčastější pomocí, kterou
poskytujeme, je pomoc a podpora dětem při
školní připravenosti, doučování a pomoc při sepsání dokumentů. Ve spolupráci s poradnou je
rodinám poskytována také potravinová pomoc
a služby nouzového šatníku.
V Noclehárně sv. Antonína bylo uskutečněno
od počátku roku 2014 254 přespání. Na noclehárně je klientům umožněno vyprat si své
osobní věci v automatické pračce. Mají možnost vykonat osobní hygienu. Také si uživatelé
služby Noclehárny sv. Antonína mohou uvařit.
Mezi zařízení Noclehárny sv. Antonína patří
také televizor, kde je uživatelům umožněno sledování aktuálního dění ve společnosti a jiných
televizních pořadů.
Bc. Dana Ježková, Mgr. Alice Klimešová

Dobrovolníkem u seniorů

Žijete ve Veselí nad Lužnicí či v blízkém okolí?
Rádi nasloucháte vyprávění starších? Setkávání se seniory jsou pro Vás zdrojem energie?
Pak právě pro Vás je zde nabídka stát se dobrovolníkem v charitním Domově sv. Františka
pro seniory ve Veselí nad Lužnicí. Očekává se
od Vás návštěva domova 1x za týden na 2-3
hodiny, trpělivost, laskavost a spolehlivost. Odměnou Vám bude úsměv na tváři seniorů, obohacení o nové zkušenosti a poděkování.
Kontakt: Jitka Dopitová, 731 441 761, socialni.veseli@charita.cz (Domov sv. Františka
Pokračování na 12. straně.
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Pokračování z 11. strany.
pro seniory, K Zastávce 646, Veselí nad Lužnicí). Těšíme se na Vás! 
N. E.

Duchovní zastavení
pro seniory a nemocné

Potěšit duši i ducha mohli senioři a nemocní z Katovic a okolí v sobotu 5. dubna 2014.
Místní charita a farnosti z Katovic a okolí pro
ně připravili předvelikonoční setkání v katovickém kulturním domě. Byla zde možnost
přijmout svátost smíření a při bohoslužbě pak
pomazání nemocných a eucharistii, společně
se modlit, vytvořit příjemné společenství a připravit se tak na blížící se Velikonoce. Dopravu tam a zpět i z těch nejmenších vesniček
zajistila katovická charita autobusy. Akce byla
financována z Tříkrálové sbírky 2014. Děkujeme kněžím Petru Misaři, Jiřímu Čeplovi a PeA. N.
tru Koutskému za jejich službu! 

Velikonoční dárečky pro klienty
Pečovatelské služby
S dostatečným předstihem vyráběly letos děti
z Kamenice nad Lipou velikonoční výzdobu
už 29. března. To proto, aby se proutěné košíky, okrášlené malovanými vajíčky a mašlemi,
stihly dostat včas ke svým adresátům. Pomáhali jim zaměstnanci Farní charity Kamenice
nad Lipou. Velikonoční dárečky potěší klienty
Pečovatelské služby kamenické charity. Všem,
kteří se účastnili vyrábění, děkujeme!  J. K.

jovické Diecézní charity. Cizincům, kteří trvale
žijí na našem území, pomáhá Taťjana Šeráková,
a to přímo na Oddělení pobytu cizinců Č. Budějovice v Průmyslové ulici (pracoviště spadá pod
odbor azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra ČR). Pracovnice Poradny je tu k dispozici každé pondělí a středu 8-17 hod. Nabízí
podporu při vyplňování formulářů, tlumočení
do ruštiny, pomoc s orientací v právech a povinnostech a sociální poradenství. Projekt s názvem Asistenční služby poskytované cizincům
na pracovišti OAMP České Budějovice financuje Ministerstvo vnitra ČR a probíhá od června
2013. Za tu dobu se na Taťjanu Šerákovou obrátilo s prosbou o pomoc 803 občanů z Ukrajiny,
Ruska, Vietnamu, Moldávie, Mongolska, Kazachstánu, Uzbekistánu a mnoho dalších!  V. M.

Jak pracují naši dobrovolníci
v Diecézní charitě?
Přijďte se podívat!
(Pohled nového člověka v této profesi

i organizaci)
Začátkem letošního roku jsem nastoupila
do Diecézní charity v Českých Budějovicích
jako vedoucí Dobrovolnického centra. Tato prá-

ce mi byla seslána v době, kdy jsem přesně nevěděla, co v životě dělat dál, jakým směrem se
vydat. To, že mi bylo umožněno pracovat v charitativní organizaci, považuji za veliké štěstí. Ne
každý má možnost živit se pomáháním druhým.
Díky nové práci mne ze dne na den obklopili
lidé, kteří mne laskavě přijali mezi sebe a předali mi svoje vědomosti a zkušenosti z práce v sociální oblasti. Práce vedoucí Dobrovolnického
centra sice spočívá ve velké míře ve vyřizování
administrativní agendy, ale naštěstí také v práci s lidmi, kteří nabízejí svou pomoc ostatním.
Nyní začíná můj čtvrtý měsíc v Diecézní charitě
a stále znovu mne překvapuje, kolik dobrého je
v lidech kolem nás v dnešní konzumní a uspěchané době. Naši dobrovolníci nezištně ve svém
volném čase pomáhají mnoha lidem, ať už starým a nemocným, s duševním nebo mentálním
postižením nebo i jen osamělým, snášet jejich
nelehký úděl. Hlavně mladí dobrovolníci se pak
věnují dětem ze sociálně slabých rodin. Je úžasné každý den vidět, jak to v našem Dobrovolnickém centru žije – v klubovně si děti pod vedením našich dobrovolníků kreslí, připravují se
do školy, učí se anglicky. Mezi nimi chodí náš
nový „charitní“ retrívr Atík a snaží se také poPokračování na 13. straně.

Cizinci přednesou ukázky
literárních děl ze svých vlastí
Ukázky z prózy a poezie v bulharštině, mongolštině, či slovenštině si přijďte poslechnout
ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 11.30-16.30 hod.
Přednášet budou rodilí mluvčí – klienti charitní
Poradny pro cizince. Jejich vystoupení se bude
konat v krajské metropoli v prostoru před Koncertní síní Otakara Jeremiáše a je jedním z bodů
programu festivalu Literatura žije. 
V. M.

Klientky azylového domu
se vzdělávaly v Mariánských Lázních
Klientky z azylového domu z Veselíčka se zúčastnily dvoudenního semináře na téma Zdraví
a prevence nemocí, který pořádalo Sdružení
azylových domů ČR. Školení se konalo v Mariánských Lázních. Maminky s sebou mohly vzít
i své ratolesti, pro které byl zajištěn volnočasový program. Mezi přednáškami se našel čas
i na prohlídku města a koupání v bazénu hotelu
Krakonoš, kde byli účastníci ubytovaní. Děkujeme všem organizátorům a realizátorům akce
za to, že umožnili našim klientům pobýt v tak
krásném prostředí a odpočinout si od všednodenních starostí! 
L. Ď.

Legalizace pobytu cizinců
je s průvodcem snadnější

Průvodce při vyřizování povolení k pobytu nabízí Poradna pro cizince a migranty českobudě-

Předávání finančního daru do Běloruska, zleva: M.Čermáková, P.Chaljavkin,G. Gerus,
T. Šeráková a L. Vozáryová

Vedeme lidi v Bělorusku k tomu, aby si více pomáhali sobě navzájem

Ve dnech 2.-3. dubna 2014 navštívili České Budějovice ředitel Diecézní charity Pinsk P. Pavel
Chaljavkin a sociální pracovnice Galina Gerus. Přijeli, aby poděkovali adoptivním rodičům a Diecézní charitě České Budějovice, která je organizátorkou projektu Adopce na dálku. A také, aby
převzali finanční dar určený na sociální projekty pinské charity.
P. Pavel Chaljavkin při té příležitosti řekl: „Jsme velice vděčni, že můžeme pomáhat přibližně 100
dětem, a to prostřednictvím Diecézní charity České Budějovice a jejího projektu Adopce na dálku.
Díky českobudějovické charitě jsme také vytvořili projekt, který pomáhá dětem ulice. Dále pomáháme těžce nemocným, kteří onemocněli v důsledku havárie jaderné elektrárny Černobyl a seniorům
v obtížné životní situaci. Přestože se snažíme pomáhat lidem v jejich velkých těžkostech, musíme
státu odvádět nemalé finanční prostředky. Kromě toho je obtížné převážet přes hranice zdravotnické
pomůcky a další potřebný materiál.“
„Ze spolupráce s českobudějovickou charitou se učíme organizovat pomoc naší pinské charity
a také vést lidi, aby si pomáhali navzájem a zapojovali se do charitativní činnosti. Za to jsem
Diecézní charitě České Budějovice velmi vděčný,“ uvedl ředitel Diecézní charity Pinsk P. Pavel
Chaljavkin. 
V. M.
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Komunitní centrum na Máji a Komunitní místnost na Novohradské
Charitní pes Athos ve službě
Pokračování z 12. strany.

máhat. Přijďte se na nás podívat a možná se vám
také bude zdát, že pomáhat ostatním dává našemu životu smysl a přináší radost. Za sebe mohu
na závěr říci, že jsem ráda, že u toho mohu být
a trochu tomu ve své práci napomáhat.
Eva Ďoubalová,
vedoucí Dobrovolnického centra

Výtvarné potřeby pro lidi
s mentálním postižením

Modelíny, vodové barvy, tempery, štětce, barevné papíry, čtvrtky, lepidla, nůžky, pastelky,
fixy a další výtvarné potřeby můžete darovat.
Využijí je dobrovolníci při tvořivých činnostech
s klienty s mentálním postižením z českobudějovického centra Empatie. Kontakt: Eva
Ďoubalová, tel. 731 441 760, vedouci.dobrovolnici@charitacb.cz (Dobrovolnické centrum,
Kanovnická 11, Č. Budějovice, vchod od MlýnA.K.
ské stoky). Děkujeme!

Přibývá seniorů, kteří mají
důchod obstavený exekucí

Do dluhové pasti se dostává stále více starších
Jihočechů. Tuto smutnou skutečnost potvrzuje
Jana Nováková, vedoucí charitního domova pro
seniory ve Veselí nad Lužnicí: „Bohužel je to
tak, máme tady například starého člověka, kterému po zaplacení měsíčního poplatku za pobyt zůstane tři sta korun. Tento problém se týká
hlavně mladších seniorů.“
Staří lidé se podle ní dostávají do potíží kvůli
tomu, že jezdili na nejrůznější předváděcí akce,
kde si nakupovali drahé zboží, za které pak
nedokázali zaplatit. Dále třeba proto, že mají
vysoké poplatky za mobilní telefony. „Ano, je
to tak, mnoho seniorů dluží mobilním operátorům, protože si neohlídají účty za mobily. Své
finanční problémy navíc řeší tím, že si půjčují

Město České Budějovice finišuje se stavbou Komunitního centra na Máji. Místo zde budou mít
mateřské centrum, klub pro seniory, policie, salesiáni i charita (Poradna Eva). Horké téma komunitního centra, které hýbe českobudějovickou společností, se ve středu 2. dubna 2014 projednávalo
s veřejností. Poradnu Eva zastupovaly pracovnice Ivona Manová a Lucie Dvořáková.
Ale nejen na Máji se buduje a staví. O podporu komunitního života se zasazuje Diecézní charita
České Budějovice i na druhé straně města. V městské části Mladé je jeden z bytových domů obýván
převážně Romy, žije zde 50 osob. Na dvoře domu budují jeho obyvatelé, s podporou a doprovázením pracovnic charity, komunitní místnost. Prostor pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí,
V. M.
setkávání a vzdělávání dospělých, komunitní a sociální práci charity. 
peníze od společností, které nabízejí rádoby výhodné půjčky, pak však mají problémy se splácením a končí to exekucí. U nás máme takové
opatření, že k nám žádní takoví pochybní obchodníci nesmí,“ potvrdila Nováková.
Někteří senioři doplácejí rovněž na to, že před
důchodem pracovali načerno a zaměstnavatel
za ně neplatil sociální a zdravotní pojištění.
Nedomysleli však důsledky, a pak jsou nemile
překvapeni, když mají nízké penze.
Nicméně pokud se některý klient Domu dostane kvůli finančním potížím do nesnází, nemusí
mít strach, že bude vystěhován. „Pak nastupuje
charita a snažíme se mu pomoci, aby se z dluhů
co nejdříve dostal. Takže pokud takový člověk
nemá například na jídlo, dostává jej z charitní potravinové pomoci nebo má zadarmo některé sociální služby,“ řekla vedoucí Domu sv.
Františka – chráněného bydlení pro seniory
a zdravotně postižené, jak zní celý název tohoto
zařízení. „Měsíční poplatek za pobyt tady činí
5700 Kč. V této ceně jsou kromě měsíčního nájmu zahrnuty i poplatky za vodu, teplo, elektřinu
ve společných prostorách a úklid společných
prostor. Jsme levnější než jiná srovnatelná zařízení,“ upřesnila Nováková. Klienti mají k dispozici jedno nebo dvoulůžkové pokoje s polohovatelnými postelemi, se sociálním zařízením
a kuchyňskými kouty.
A jak mají staří lidé předcházet těmto nepříjemným událostem? „Tak především, ať nejezdí na žádné podvodné předváděcí akce, pečli-

vě zváží, za co utrácet peníze, a když už si je
potřebují půjčit, tak ať se obrátí na příbuzné,
a nikoliv na lichvářské společnosti,“ zdůraznila Nováková. 
Jan Ziegler

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež SÍŤ ve Starém Městě
pod Landštejnem oslovuje
širokou veřejnost
Zaujmout děti, mládež a občany historií v regionu, kde nejsou zrovna nejlepší pracovní
podmínky, se podařilo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod
Landštejnem kastelánce hradu Landštejn paní
Jiřině Mládkové. Beseda s kastelánkou byla
zajímavá, přiblížila život jak obyčejných žen
ve středověku, tak i osudy kněžen a královen
panovníků.
Další úspěšnou akcí našeho zařízení navazující na historii a tradice byla příprava na Velikonoční svátky. Děti zaujala duchovní podstata
vyvrcholením 40denního postního období
ve spojení smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V neposlední řadě došlo na pletení pomlázek a ukázky techniky malování velikonočních vajec. Velice milé bylo poděkování
některých rodičů o péči, kterou naši pracovníci věnují dětem a mládeži, včetně rozšiřování
tolik potřebného duchovního rozhledu.
Roman Tlapák, ředitel Farní charity Protivín
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Diecézní charita informuje

Charita Kaplice získala prestižní ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí
V roce 2012 se Charita Kaplice zapojila do programu pro rozvoj pro rodinně orientované personální politiky. Audit rodina & zaměstnání
– nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci
pracovního a rodinného života trval až do letošního února a nabídl možnost, jak sladit firemní zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců.
Prestižní ocenění získala kaplická charita především za využití pružné pracovní doby širšímu okruhu zaměstnanců, distanční formy práce
na některých pracovních pozicích a krátkodobou přítomnost dětí zaměstnanců na pracovišti
v naléhavých situacích.
Jaká byla cesta k tomuto ocenění a co všechno
přinesla, na to jsme se zeptali Mgr. Ivany Žáčkové, ředitelky Charity Kaplice.
Co všechno jste museli udělat, abyste ocenění
získali? Jakých všech oblastí se ocenění týká?
V první etapě, (protože máme dva certifikáty,
základní a plný) jsme se přihlásili do projektu.
Následovaly dva workshopy s poradcem, kde
se hledala témata, která mohou organizaci posunout dál ve slaďování rodinného a pracovního
života. Následně jsme identifikovali potřeby jak
zaměstnanců, tak zaměstnavatele v oblasti slaďování rodiny a práce a na základě workshopů
jsme zpracovali první realizační plán, který obsahoval pět témat: firemní kultura (včlenit prorodinnou orientaci do strategických dokumentů
organizace), pracovní doba (posílit funkčnost
a využitelnost institutu pružné pracovní doby),
pracovní místo (zavést distanční formy práce,
umožnit krátkodobě práci z domova), informační a komunikační strategie (pravidelná vnitřní

diskuse k problematice slaďování rodiny a zaměstnání) a kultura vedení (vytvoření přátelského prostředí na pracovišti).
Následně jsme v organizaci na těchto úkolech
pracovali, a i když se nám nepodařilo splnit
všechny, tak jsme prošli závěrečným hodnocením (externí hodnotitelka paní Oujezdská) prvního období a získali jsme plný certifikát. Tento
certifikát je podmíněný zpracováním dalšího
realizačního plánu. Navazuje na zpracovaná témata a dál je rozvíjí. Také u závěrečného workshopu a při hodnocení vyplynuly další možnosti
rozvoje organizace a mnohé nápady, které se
dají realizovat.
Jak reagovali zaměstnanci, když se dozvěděli,
že jste získali prestižní ocenění?
Jelikož po celé období byli zaměstnanci informováni o průběhu auditu a workshopů se
zúčastnil maximální počet lidí z organizace
včetně žen, které jsou nebo byly na mateřské
a rodičovské dovolené, tak získání certifikátů
bylo přijato velmi kladně. Je vlastně v zájmu
všech, aby se v projektu pokračovalo. Podporou
byla přítomnost externího poradce, který velmi
úspěšně dokázal moderovat workshopy. Příklady dobré praxe byly inspirací pro diskusi, kam
dál posunout vedení a zaměstnance, aby vzniklo
pevnější spojení mezi organizací a jejími pracovníky.
Co ocenění znamená pro Vás osobně?
Pro mne je to prestižní záležitost, že i takto malá
organizace (v porovnání s dalšími účastníky
např. BOSCH nebo Plzeňský pivovar) může pro
zaměstnance udělat něco přínosného a bez vět-

ších, vlastně žádných, finančních nákladů.
Jak bylo v Praze na předávání cen?
Atmosféra při předávání certifikátů byla velmi
přátelská a bylo vidět, že i MPSV má zájem
o pokračování projektu. Přítomnost televizních
kamer zase navozovala pocit, že i medializace
projektu je žádaná.
Při udělování jak základního tak plného certifikátu byl se mnou také vždy přítomen i odpovědný pracovník organizace za administraci
projektu, odborný poradce i hodnotitelka z externí firmy.
Co plánujete do budoucna, kam dál chcete,
aby Charita Kaplice směřovala?
Od začátku projektu se zabýváme hlavně firemní kulturou, pracovní dobou, organizací práce,
personálním rozvojem a službami pro rodiny
zaměstnanců. Tyto oblasti chceme dále propracovávat, abychom zajišťovali přátelské pracovní
prostředí pro naše zaměstnance a jejich rodiny.
Kde máte vystavené certifikáty?
Zarámované certifikáty visí v kanceláři ředitelky Charity Kaplice a jsme na ně patřičně hrdí.
O zapojení do projektu jsme také informovali
na našich webových stránkách včetně loga a budeme o něm psát i ve výroční zprávě. 
-vm-

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ
STŘEDISKO
při českobudějovickém biskupství
a

Cestovní kancelář PALOMINO
si Vás dovolují pozvat
na poutní zájezd do Řezna a městečka
Neukirchen beim Hl. Blut v rámci

KATHOLIKENTAG 2014
Pátek 30. 5.
* 7 hod. - odjezd z Českých Budějovic
* Řezno – prohlídka historické části
* možnost odpoledních přednášek
se simultánním překladem:
- „Láska natrvalo – navzdory manželství?“
- „Láska, která působí bolest“
- Večerní program „Noc světel“ za účasti
bratří z Taizé
* Ubytování.

Sobota 31. 5.
* po snídani odjezd do Neukirchen
bei Hl. Blut
* 10 hod.: Mše sv. (řezenský biskup
Dr. Rudolf Voderholzer a plzeňský biskup
Mons. František Radkovský)
* Po mši svaté odjezd do Českých Budějovic.

Paní Jana Mošanská (vlevo) se také zapojila do našeho projektu Farní charity Milevsko „Pomáháme trochu jinak“. Ukazuje své precizně upletené obvazy pro malomocné; patří k našim nejpilnějším pletařkám (vpravo sociální pracovnice služby Rozárka J. Parašínová). 
-ar-

Cena 2.800,- Kč zahrnuje:
dopravu, 1x ubytování vč. snídaně,
kompletní pojištění, průvodce, denní vstupenku.
Přihlášky do 30. 4. 2014, bližší informace
poskytne DKS:
dks@bcb.cz, tel. 380 420 313
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Aby rostla láska v rodině…

Možná jste si všimli, že opakovaně nabízíme
duchovní obnovu pro celou rodinu – jak pro
dospělé, tak pro děti s tématem lásky v rodině. Jedná se o program, který je v Roce rodiny určený pro společenství, farnosti, mateřská
a rodinná centra. Co důležitějšího je pro společnost než zdravá rodina se zdravými vztahy
plnými lásky? V současné době to není vždy
jednoduché, proto DCR přichází se speciálním
programem podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové
„Škola lásky v rodině“. Jeho cílem je povzbudit všechny členy rodiny k vytváření prostředí
porozumění a spolupráce, v němž se všichni
budou cítit dobře. A protože rodina je složitý
organismus, jsou v něm různé osobnosti různého věku, je třeba nastavit dobrá pravidla, která nejsou složitá, která je možné pochopit. Že
něco takového předpokládá vzájemnou pomoc
všech zúčastněných je jasné. Proto je v programu místo i na interaktivní hraní, písničky a legraci (to zvlášť pro děti). Ale aby rostla láska
v rodině, to znamená být stále ve střehu, protože jen v prostředí lásky se dobrému životu daří.
A tak si na své přijdou i vážní dospělí, rodiče
a třeba prarodiče ve vzájemném sdílení a debatě s přednášejícími. Rádi přijedeme, pokud nás
pozvete, najdeme určitě společný termín (dcr@
bcb.cz nebo na tel. 731 402 981).
Na některá místa v českobudějovické diecézi
jsme pozvání už dostali, zde přinášíme ohlas
z Pelhřimova, kde „rostla láska v rodině“ 29. 3.
Dopolední přednáška nás velmi potěšila a otevřela nám další obzory vztahů rodiny.
Mnohdy jsme ponořeni do svých starostí v rodině a už nezbývá čas na to se důsledně zamyslet
nad důvody vzájemného jednání členů rodiny
a pochopit jeden druhého.
Přednáškou jste nám připomněli a upozornili
na důležité momenty v životě rodiny. Myslím, že
je důležité v dnešní době rodinu pochopit ve své
základní přirozenosti dané od Pána Boha a nenechat si základní pravdy překrucovat od ostatních. Je velmi potřebné o zdravém modelu
rodiny mluvit a předávat si cenné zkušenosti.
Odpolední program byl pro děti podán vtipně,
ocenili jsme, jaký to byl hezký dialog mezi dětmi a rodiči. Rádi přivítáme takovéto další setkání. 
František Čekal

Dopis papeže Františka všem rodinám
Drahé rodiny,
stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi
hovořil o jednom setkání, které se, jak známo,
bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde o mimořádné valné zasedání biskupské synody svolané proto, aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci evangelizace“.
Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým pastoračním potřebám,
které se týkají rodiny. Do tohoto významného
setkání je zapojen celý Boží lid, biskupové,
kněží, zasvěcené osoby a věřící laici z míst-

ních církví na celém světě. Všichni se na jeho
přípravě aktivně podílejí konkrétními připomínkami a nepostradatelným přínosem modliteb. Více než kdy jindy je podpora modlitby
nezbytná a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny. Toto synodní zasedání se totiž bude
zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání
v církvi a společnosti, problémům manželství,
života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně
prosili Ducha Svatého, aby dal světlo synodním
otcům a aby je vedl v jejich náročném úkolu.

Jak víte, po tomto mimořádném synodním zasedání bude po roce následovat řádné zasedání,
které je pokračováním v tématu rodiny. V této
souvislosti se ve Filadelfii v září 2015 uskuteční
i Světové setkání rodin. Modleme se tedy všichni společně, aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou cestu rozlišování a osvojila si
odpovídající pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve světle
a síle, vycházejících z evangelia.
Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek
Pokračování na 16. straně.
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Diecézní centrum mládeže

K Národní pouti rodin 2014
Už v předcházejících číslech Setkání jsme
avizovali Národní pouť rodin, která se
koná v sobotu 30. 8. 2014 ve Žďáru nad
Sázavou. A pozvání na ni nepřichází jen
od jednotlivých center pro rodinu, je to
akce, která má význam národní a dokonce
nadnárodní. Počátek její významnosti však
leží v každé jednotlivé rodině a jejím životě. A tak zveme v tomto článku k zamyšlení
a nabízíme informace i podněty k duchovnímu životu rodin přímo k vám domů…
Rok 2014 je pro Organizaci spojených národů
rokem oslav 20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny. Česká biskupská konference
se také připojuje k iniciativě OSN a zve rodiny
na celonárodní pouť rodin, která se bude konat
30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou.
Národní centrum pro rodinu zpracovalo katecheze jako přípravu na národní putování
do Žďáru nad Sázavou. Katecheze tak zároveň
zapadají i do pozvání papeže Františka v jeho
dopise „všem rodinám“ (uvádíme ho v tomto

čísle Setkání v plné verzi). Hlavním tématem
katechezí je téma posledního Světového setkání rodin v Miláně: práce a slavení. Volba
dalších vychází z předchozích Setkání rodin
i ze zmiňované výzvy OSN. Cílem katechezí
není seznámit jen s obsahy témat, ale uvedení
do modlitby.
Předkládané katecheze mají tedy sloužit rodinám k tomu, aby v naplňování každodenních
úkolů nezapomínali na své velké povolání.
Tímto povoláním je nacházení rozměru ‚vnitřního člověka‘ (Ef 3,16), a to právě prostřednictvím rodiny.
Katecheze jsou zaměřeny na tři cílové skupiny:
děti, mládež a manžele (rodiče, popř. prarodiče a vychovatele). Jejich použití závisí zcela
na konkrétní situaci těch, jímž jsou určena.
Je možné se jim např. věnovat ve společenstvích manželů s úpravou podle místních podmínek. Příprava se týká těchto témat, která
jsou v dnešní době pro všechny členy rodiny
velice aktuální. Pro představu uvádíme jejich
krátkou charakteristiku:

1. Práce a slavení
Pokračování z 15. strany.

Uvedení Páně do chrámu. Evangelista Lukáš
vypráví, že Panna Maria a svatý Josef v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do chrámu
dítě, aby je obětovali Hospodinu, a že dva staří
lidé, Simeon a Anna, pohnuti Duchem Svatým,
jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše (srov. Lk
2,22-38). Simeon ho vzal do náručí a děkoval
Bohu, protože konečně „uviděl“ spásu; Anna
přes pokročilý věk najde novou sílu a začne
všem vyprávět o dítěti. Je to nádherný obraz:
mladí rodiče a dvě staré osoby se setkají díky
Ježíši. Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! On je nevyčerpatelný pramen
takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost a zármutek. Na vaší rodinné
cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo,
odpočinek, domácí práce, zábavu, modlitbu,
cestování a poutě, skutky solidarity… Ovšem,
chybí-li láska, chybí radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které
nám poskytuje světlo na naší cestě; dává nám
chléb života, který je nám oporou při každodenní námaze na naší cestě.
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem, který obohatí
církev. Děkuji vám a prosím vás i o modlitby
za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále provází ochrana blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa
a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a vzájemné službě.
Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou
rodinu.
FRANTIŠEK
Ve Vatikánu 2. února 2014, Slavnost Uvedení
Páně do chrámu

Nedostatek času způsobený vytížením v profesním životě rodičů současnou rodinu velmi
omezuje jak v jejím výchovném působení, tak
v budování vztahů mezi samotnými manželi.
Východiska sociálního učení církve mohou
pozitivně ovlivnit nejen postoje věřících rodin,
ale přispět i k posunu v pohledu celé společnosti.

2. Předávání víry v rodině
Česká republika nepatří jen k zemím s nejnižší
religiozitou, ale i k zemím s nejnižší znalostí
základů křesťanství u samotných věřících. Úroveň znalostí se promítá i do hodnotových postojů rodičů a do očekávání, která rodiče mají
od svého výchovného působení. Velmi často
dochází k určité dvojkolejnosti „náboženské
výchovy“ a „výchovy dítěte“. Cílem prezentace tématu je ukázat, v jakých základních aspektech spolu oba přístupy souvisí, navzájem
se doplňují a podmiňují.

3. Mezigenerační soudržnost
Téma je předmětem zájmu široké veřejnosti, je
zvoleno i jako dílčí téma 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Nejen hrozba stárnoucí
Evropy, ale především přínos mezigenerační
spolupráce pro vztahy v rodině i ve společnosti, ukázané na konkrétních příkladech a nabídkách center pro rodinu bude dalším tématem
poutě.

4. Rodina a komunita, v níž rodina žije
Rodina potřebuje vhodné zázemí dalších rodin,
s nimiž se může sdílet, kde čerpá oporu a inspiraci i konkrétní pomoc.
Plná verze přípravných katechezí je na webových stránkách http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/
Pout-rodin-2014.html 
-dcr-

DCR připravuje…
„Aby rostla láska v naší rodině“ odpolední
duchovní obnova pro rodiny v neděli 27. 4.
v Katovicích. V programu duchovní obnovy
bude přednáška podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové „Škola lásky v rodině“. Podrobnější
informace najdete na http://www.dcr.bcb.cz
„Aby rostla láska v naší rodině“ - celodenní
duchovní obnova pro rodiny v neděli 11. 5.
v kapucínském klášteře v Sušici. Na programu je nedělní mše sv., přednáška podle etiky
PhDr. Jiřiny Prekopové „Škola lásky v rodině“, sdílení, modlitba. Katechezi pro děti
v době samostatného programu rodičů zajišťuje Diecézní katechetické středisko. Podrobnější informace najdete na http://www.dcr.bcb.cz/
udalosti/2014/05
Přednáška „Láska a bezpečí v rodině“
dne 14. 5. v 17 hod. v prostorách Latinské
školy v klášteře premonstrátů v Milevsku.
V rámci přednášek pro veřejnost se akce koná
ve spolupráci s Farní charitou Milevsko v Národním týdnu pro rodinu. Více na http://www.
dcr.bcb.cz/udalosti/2014/05
Víkend pro celou rodinu 13.-15. 6. v klášteře
na Nových Hradech. Pozvání přijala PhLic.
Kateřina Lachmanová, ThD. z Prahy s tématem Milosrdenství v rodině možné a dokonce
žádoucí. Tentokrát začíná host obnovu pro
rodiny již v pátek večer. Navazující dopolední
přednáška v sobotu je určena zvlášť pro rodiče
(během ní je zajištěno hlídání dětí), odpoledne
se můžete těšit na program pro celou rodinu.
Neváhejte s přihláškou přímo z webových
stránek http://www.dcr.bcb.cz
Duchovně relaxační pobyt pro rodiny
s Mons. Alešem Opatrným s názvem „Boží
království u nás doma“ 10.-16. 8. v Dobré
Vodě u Hartmanic. Bude pamatováno duchovní i odpočinkový program jak pro rodiče,
tak pro děti. Na programu budou přednášky,
rozhovory ve skupině i v manželské dvojici,
sdílení zkušeností i odpolední společný čas pro
celou rodinu. Hlídání dětí v době samostatného programu rodičů zajištěno.
Dobrá Voda u Hartmanic leží v krásné přírodě, nabízí se velké množství výletů. Objekt
k ubytování leží vedle kostela sv. Vintíře, kde
je umístěn pozoruhodný skleněný oltář výtvarnice ze Zbraslavi u Prahy, Vladimíry Tesařové,
v sousedství je židovské muzeum Dr. Šimona
Adlera. Jsou ještě volná místa! Více informací a přihlášky na http://www.dcr.bcb.cz
Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se chystá na sobotu 30. 8. 2014. Rodiny, rezervujte si tento termín. Program začne
již v pátek večer mší svatou na Zelené hoře
s večerním koncertem a Nikodémovou nocí.
Hlavní program začne na 1. nádvoří kláštera
(zámku) v sobotu ráno v 9 hod. Mše sv. bude
na hlavním pódiu v 10.30. Pak už bude pestrý
program až do pozdního odpoledne. Více informací na http://www.dcr.bcb.cz
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Diecézní centrum mládeže

Květná neděle
Světový den mládeže
Čas utíká, někdy i letí. Na Světových dnech
mládeže si to člověk uvědomí snad ještě názorněji – vždyť těm, kdo se narodili v roce 1985,
kdy se tento způsob setkávání mladých lidí
zaváděl do praxe, se dnes schyluje ke třicítce.
Jistěže oslavy těchto dnů se v naší vlasti mohly
začít opravdu prožívat až od roku 1990, ale i to
je již pěkná řádka let.
Proč právě Květná neděle jako Světový den
mládeže? Snad právě pro radostné projevy během vítání Krista, který vjíždí do Jeruzaléma.
Ano, papež Jan Pavel II. byl schopen i ve spontaneitě mladých číst a orientovat se. Nacházet inspirace, podněty a odpovídat na hledání
a otázky.
Protože není možné shromáždit každoročně
mládež v celosvětovém měřítku a protože mladí lidé samozřejmě zůstávají nadále součástí
pastorační péče místních biskupů, navrhl Jan
Pavel II., aby se kromě světových oslav Dne
mládeže (někdy prezentovaná jako setkání mládeže s papežem), setkávali s mladými
i pastýři jednotlivých diecézí. Biskup tím nejen mladé lidi může povzbudit a doprovázet,
ale také jim naslouchat.
I u nás každoročně probíhá oslava Světového
dne mládeže tzv. Diecézním setkáním mládeže
před Květnou nedělí. Biskup Jiří těmto setkáním vždy věnoval nejen svůj čas a pozornost,
ale velký zájem a všude je prezentoval jako důležitý moment života mládeže v naší diecézi.
Ačkoli v současné době nemáme diecézního
biskupa, připravili jsme program, v němž mladí lidé vstoupili do dialogu s pomocným biskupem Pavlem, vybrali si z nabídky zajímavých
témat, společně se modlili a bavili.
Chci na tomto místě poděkovat již zmíněnému
biskupovi Jiřímu Paďourovi, který mladé lidi
a péči o ně podporoval nejen slovem a srdce,
ale kde mohl, také činem a v neposlední řadě
modlitbou a žehnáním!
Kéž v tyto dny leží mládež na srdci nám všem
a náš emeritní biskup, kéž je nám v tom stále
vzorem a povzbuzením!
Roman Dvořák, ředitel DCM a DCŽM

Zveme:
* Velikonoce na Ktiši: 17.-21. 4. 2014,
DCŽM Ktiš
*	Sociální sítě na internetu (tematický
víkend): 16.-18. 5. 2014, DCŽM Ktiš
* Večery mladých:
		 Písecký vikariát: 2. 5.
		Táborský vikariát: 3. 5.
		 Českokrumlovský vikariát: 16. 5.
Informace o chystaných akcích najdete
na dcm.bcb.cz

Ministrantský florbalový turnaj
Na 7. března 2014 byl vyhlášen konec přihlašování. Oznámení konce přihlášek není nic tak
neobvyklého, zatímco akce, které se tato uzavírka týkala, zcela neobvyklá byla. Jednalo se
o Ministrantský florbalový turnaj, jehož hlavním cílem bylo setkání ministrantů z farností
českobudějovické diecéze.
Datum 20. března 2014 označovalo 1. ročník této akce. Ministranti postupně přijížděli
do kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovicích, kde jsme v 18:00 společně začínali slavením eucharistie. Mší svatou nás provázel
P. Jan Hamberger. Hned po ní následovalo přivítání hlavními organizátory celé akce, P. Josefem Prokešem a dobrovolníky z řad studentů
Biskupského gymnázia. Na přivítání navazovaly praktické informace a stručné seznámení
s průběhem turnaje.
Bydleli jsme ve třídách gymnázia, které je
propojené s kostelem, a tak jsme stále měli
možnost zajít si jen tak do kostela, třeba se

na chvilku ztišit nebo po domluvě s knězem
ke svátosti smíření. Jako další část programu
následovala večeře z vlastních zásob. Kromě
toho, že většina naší pozornosti byla zaměřena na jídlo, jsme měli už i první možnosti
poznávat své zítřejší soupeře, ale hlavně další
kamarády z různých míst naší diecéze. Po čase
věnovaném večeři jsme se opět sešli v prostoru kostela, kde měl pro nás P. Vojtěch Vágai
připravené kratičké slůvko o světle v našem životě, jímž je Kristus. To, že ministrantský florbalový turnaj nemusí být jen o florbalu, jsme
se znovu mohli přesvědčit ještě páteční večer.
Po Vojtově slůvku jsme vyrazili na exkurzi
do českobudějovické Hvězdárny a planetária.
Ti, kteří byli po návratu z planetária unavení,
jistě uvítali, že pak následovala už jen krátká
modlitba a po ní možnost odpočinku. Ostatní
měli příležitost si ještě chvíli povídat nebo si
zahrát stolní hru.
Pokračování na 18. straně.
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Svědectví
Na posledním animátorském víkendu jsme se vzájemně sdíleli o naší zkušenosti s Bohem. Přinášíme svědectví jednoho našeho
animátora o jeho cestě víry:

0-2

8-12

Poprvé vyhlížím na svět z maminčina lůna.
Zdá se mi, jako bych si to snad i pamatoval.
Když si zpětně v rodinném kroužku prohlížíme fotky z mého prvního dne, připadá mi, že
se na to maminčino medvědí objetí rozpomínám. Ale to si asi pletu. Snad je to tím, že mne
tak objímala a dosud objímá na celé mé cestě
životem.

Nejhorší je třetí třída, to ví přece každý. Vyjmenovaná slova a násobilka…
Třeťáčkem se stávám ve vesničce Křečovice.
Maminka už nechce bydlet v Praze, nějací cizáci nám tam ukradli všechny věci v bytě.
Ve škole jsem se zamiloval do Danušky,
a jsem u ní už na pátém místě. Vašek Katič je
ale na čtvrtém.
Chodím na spolčo do Štětkovic, a jednou večer v kostele to bylo strašně dobrý. Málem
mi z toho tekly slzičky. Ve čtvrté třídě došlo
ke zhroucení celé mé dětské teologie, a mé
pochyby se potvrdili. Ježíšek neexistuje.

2-4
I  přes neuvěřitelnou smršť bolístek od toho,
jak jsem se učil chodit a jezdit na kole, si poprvé všímám, že vlastně každý týden chodíme
do kostela.

4-8
Krásný byl život ve školce. A myslím, že Vendulka mě taky milovala. Teď jsem ale ve škole,
a dokonce jsem už druhák. Jsem jeden z nejstarších ve třídě, maminka mě dala do školy
o rok později. Strašně jsem se těšil na svůj
školní penál, a na svou aktovku s Tomem
a Jerrym. Ježíšek existuje, to už je mi jasné,
ale nikdo neví, jak vypadá. Já ale vím, že je
to ten obr úplně vzadu za panem farářem. Je
vysoký až ke stropu a je to určitě on. Maminka
říká, že se jmenuje oltář.

12-15
Do šesté třídy jdu do neveklovské školy, co
leží 5 km od nás. Mám to tu jako nováček těžký. Občas se peru - a někdy se peru i po škole.
Od sedmičky je to ale zase moc fajn. Mám tu
nejlepšího kamaráda Petra Svitlíka. Sice kouří, pije a blbne s trávou, ale jsme showmani
třídy a já nic z těch věcí nedělám.
Do kostela chodím, ale trochu se stydím.

15-17
Na střední máme super lidi. Jsme nejzlobivější třída, ale učitelé nás mají ze všech tříd

Pokračování ze 17. strany.

V sobotu už v 6:30 mohl některé spící poblíž
školní tělocvičny, kde se samotný turnaj odehrával, vzbudit hluk vzájemně se tříštících hokejek. Důvodem tak brzkého začátku byla hojná účast. Zhruba 110 ministrantů se rozdělilo
do tří věkových kategorií, z nichž do prvního
stupně základní školy spadalo 6 týmů, do druhého stupně 8 a do poslední kategorie, kam
patřili všichni studenti středních škol a výše,
5 týmů. Každý zápas se hrál v základní době
2 x 5 nebo 6 minut (5 minut hráli ti nejmenší).
V poli mohli být vždy 3 hráči se svým brankářem. Protože zápasy pískali kluci, kteří florbal velmi dobře znali, museli se některé týmy
v případě vážnějšího faulu vyrovnat i se ztrátou jednoho svého člena. Tresty padaly však
jen výjimečně, a tak se dá říci, že až na některá odřená kolena, proběhla všechna utkání bez
zranění. Zato góly padaly hojně. Kdo jich však
dal nejvíce a při tom málo inkasoval, šel při
vyhlášení výsledků pro zmrzlinu. Na odměnu
však dosáhli nejen výherní týmy, ale všichni soutěžící, kteří při odchodu ze sportoviště
dostávali též sladkost. Ještě ale před tím, než
jsme se všichni začali rozjíždět do svých domovů, jsme celé setkání zakončili společnou
modlitbou.
Díky skvělému nápadu kaplanů pro mládež,
schopnostem pořadatelů a přátelskému duchu,
bych celý turnaj označil jako velmi vydařenou
akci, která se jistě brzy stane tradičním minisJiří Rot
trantským setkáním.

Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno
dokonáni, řek ještě: „Žízním.“ Tak se mělo
splnit Písmo. Stála tam nádoba plná octa.
Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil
(z Janova evangelia)
hlavu a skonal. 

Velký pátek 18. dubna 2014

Velkopáteční pouť
na Kleť
* Společné putování
na nejvyšší vrchol Blanského lesa.
* Otevřený výstup pro všechny, kteří chtějí
strávit dopoledne Velkého pátku v jihočeské
přírodě při společném putování na nejvyšší
vrchol Blanského lesa.
* Vše okořeněné drobným duchovním
slovem.

Sraz v 7.50 na vlakovém nádraží ČB
Konec v 13.50 na vlakovém nádraží ČB
S sebou: 60,-Kč na dopravu,
dále výbavu na putování a jídlo
Trasa: vlakem do Holubova, výstup ke kříži
na Kleti, sestup zpět do Holubova
a odtud vlakem zpět do ČB

Na pouť zve Josef Prokeš – spirituál
gymnázia (krik@centrum.cz)

nejradši.
Úplně se však vzdaluji víře. Při každé cestě
do kostelíčka se bojím, aby mě někdo nespatřil. Nejezdím na spolča, a jsem uzavřený
všemu přímému a bezprostřednímu. Jsem
introvert.

18-21
První, druhý a třetí. Pro ně to byl vlastně
druhý, třetí a čtvrtý. Zkrátka na EnterCampech dostávám facku. Středem mého zájmu
se stává to, před čím jsem se nejvíc ukrýval.
Objevuji a definuji to, co do dnes pokládám
za lásku. Zakouším ji v přátelstvích, ve skutcích a v každém otočeném listu Bible.
Spolužáci žasnou nad mými novými názory
a postoji. Ptají se, co se to se mnou stalo,
a po čase sami přijdou s otázkou, zda nejsem
věřící. Hoří ve mně touha po místech, kde lidé
společně chválí Boha.
Nevím, čím vším je tohle způsobené. Třeba
i novým blahodárným postojem ke vztahům
a celkovému způsobu žití.
Jedno je ale zcela hmatatelné. Byla v tom
určitě láska. A jestli Bůh je láska, už je vše
jasné.
Ondřej Krištof

DUCHOVNÍ VÍKEND
PRO MUŽE A ŽENY
(18-30 let)

O POVOLÁNÍ
BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA,
ABY BYL JEHO OBRAZEM
(Gen. 1,27)

pátek 16. 5. (17 hod.) - neděle 18. 5.
(do oběda)
Horské středisko Eljon
(fara ve Špindlerově Mlýně)

Program:
přednášky o povolání k životu, osobní
svědectví k manželství, kněžství a k zasvěcenému životu, mše sv., adorace, prostor
pro modlitbu, ticho i rozhovory.
Program povedou:
P. Jiří Šlégr, S. Vincenta Kořínková,
manželé Erlebachovi.
S sebou: Písmo sv., teplé oblečení do hor,
domácí obuv.
Ubytování: 3x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový
a 1x šestilůžkový pokoj
Přihlášky
na tel. 499 523 852, mobil 732 580 154,
poštou: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův
Mlýn 33, e-mailem: info@eljon.cz
www.eljon.cz
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poštovní schránka

Vstalť jest
Jen velice krátce bych připomněl liturgii Popeleční středy a slova otce Jiřího Paďoura, kterými
připomněl, že nejsme jen popel, ale děti Boží
a skrze postní dobu se připravujeme na oslavu
vzkříšení ukřižovaného Krista. Možná, že jsme
ani nestačili naplnit to, co postní doba od věřícího žádá a do ruky se nám dostává další číslo
Setkání. Přesně v době, kdy bezprostředně přichází velikonoční třídenní a po něm slavnostní
Velikonoční vigilie. V rámci celé církve prožívejme pak velikonoční radost po celých následujících padesát dní.
Každý z evangelistů popisuje onu událost „rána
po sobotě“ svým vlastním způsobem. Je tomu
již hodně dávno, kdy jsem tyto okamžiky s raním, poledním a večerním rachtáním, celodenním klečením u Božího hrobu a slavnostními
okamžiky při průvodu, který s hudbou, korouhvičkami a naleštěnými kadidelnicemi obcházel
celé náměstí našeho městečka (Mirovice), jako
ministrant prožíval. Dávno tomu dávno. Nicméně, dosud mi pevně v mysli utkvěla slova
tehdy používané liturgie: „Vstalť jest, neníť ho
tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.“ (Mk 16,6
podle textu kralického z roku 1613)
Také každý z nás si tuto dobu prožívá svým
vlastním způsobem. Já bych si ji dovolil připomenout z míst, o kterých se dlouhou dobu zatím
stále vede velká polemika v nejvyšších církevních kruzích. Ten, kdo tato místa navštívil, však
nemůže být na pochybách, že se zde nachází
přímo v náručí Matky Boží. A cítí to tak i ti,
kteří zde našli své útočiště, když ve svém předchozím životě byli narkomany, zloději, zločinci
a kriminálníky. Žili život opravdu zoufalý, dost
zlý. Téměř jim nebylo pomoci. Tedy v normálním „civilním“ životě.
Každý z nich se do Komunity Cenacolo
v Medžugorje dostal přibližně stejným způ-

sobem. Na konci své cesty, kdy již neznal pokračování, nepomohla nemocnice ani odborní
psychiatři a psychologové, neboť každému
z nich dokázal něco nalhat, našel svého životního rádce, který mu poskytl informace o tomto
„zázračném“ zařízení S. Elvíry. Ona byla první,
kdo s postiženými začal pracovat, kdo je učil
žít jiným způsobem a hledat cestu k vlastní nápravě. Opakovaně jsem měl možnost toto zařízení navštívit a několik příběhů vyslechnout.
Osudy všech byly velmi podobné - drogy, krádeže, špína, stoka. Každý nově příchozí našel
jiné chlapce s podobným osudem, kteří na tom
byli stejně špatně. A v tomto společenství, pod
nekompromisním dohledem S. Elvíry, se časem
dokázali smát, zpívat, pracovat, bavit se jeden
s druhým, měli zvláštní světlo v očích. Právě

Vezmi svůj kříž a následuj mne.

Síla do dalšího života
(z kaple v Komunitě Cenacolo)

to se jim díky pobytu v komunitě podařilo. Dokonce bez toho, aby se dívali každý den na televizi, kouřili, pili alkohol, holdovali nezřízeným
radovánkám, jsou zde šťastní. Zpočátku to bylo
k nepochopení. Ale čas zde strávený uzdravoval. Bylo by to dlouhé psaní, vystihnout kterýkoliv z osudů zde žijících chlapců.
Odjížděl jsem z tohoto místa s fotografií, kterou jsem pořídil v kapli, kterou sami, vlastníma
rukama, bez finančních prostředků, zpočátku
i bez stavebních mechanismů, dokázali vybudovat, vyzdobit a zde se pak zúčastňovat bohoslužeb a radovat se z návratu do jiné dimenze
života. Každý, kdo do komunity přišel, dostal
svého skutečného „anděla strážného“, který již
měl určité zkušenosti z pobytu. Ten s ním byl
dvacet čtyři hodin denně, se vším mu pomáhal,
i v překonávání abstinenčních příznaků, celou
dobu mu otevřeně říkal pravdu - takovou, jaká
je… „Nejprve jsem ho nesnášel, nenáviděl.
Přesto jsem mu záviděl, že je svobodný, dokáže
se dávat druhým, což jsem sám neuměl. Díky
němu jsem ale dokázal překonat závist, nenávist, nemalé psychické i zdravotní obtíže. Nakonec se stal mým přítelem na život a na smrt. Tím
jsem se znovu dostal na cestu zdravého života.
Vše, o čem mluvím, by bylo absolutně nemožné
bez modlitby. Protože já sám svými vlastními
silami jsem byl schopný tak akorát si vzít stříkačku do ruky, brát drogy, dál ubližovat. Skrze
modlitbu nás nakonec dokáže uzdravit jedině
Bůh. On jediný dokáže vstoupit do srdce každého narkomana a proměnit ho… Můžeme být
šťastní a můžeme znovu žít.“
Nacházejme i my skrze oslavu Velikonoc své
vlastní vzkříšení.
František Růžička, České Budějovice
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poštovní schránka

Otec Günther Ecklbauer, OMI na dovolené v Evropě
Vracíš se na dovolenou do Evropy odpočinout
nebo vidět své blízké?
Oboje. Moje hlava je unavená ze studií francouzštiny a arabštiny, je to odpočinek, když
mohu mluvit německy nebo česky. A protože
se mi opravdu hodně stýskalo po domově (Rakousko a Česko), užiji si toho, že mohu strávit
čas se svými blízkými a se svými přáteli.
Rok a půl jsme Tě neviděli, co se od té doby
událo?
Byl jsem v předměstí Bejrútu, které se jmenuje
Bourj Hamoud (Burž Hamůd), a sice v muslimské čtvrti tohoto převážně arménského města.
První rok jsem se učil jazyky a pak pracoval
půl roku v neziskové organizaci Arc-en-ciel
(to znamená Duha), kde pracují váleční invalidi a tělesně postižení z různých náboženských
skupin. My jsme například opravovali vozíky
pro vozíčkáře anebo vyráběli sedačky pro postižené děti.
Žiješ v komunitě Malých bratří Ježíšových.
Jak se vám žije, co je náplní vašich dnů?
Bratři žijí v tomto bytě už 30 let a proto znají
hodně lidí, které navštěvují anebo kteří navštěvují nás. Den začíná modlitbou (osobní, společnou), pak mladší bratři jdou do práce a starší se
starají o domácnost a jsou k dispozici návštěvníkům a sousedům. Nedílnou součástí dne je
hodina eucharistické adorace (kdo kdy může).
Libanon je muslimská země. Stejně jako Pákistán. Jsou nějaké rozdíly mezi těmito zeměmi?
Rozdíly jsou velké – už jen tím, že křesťané
tvoří v Libanonu mnohem větší skupinu (asi
třetinu) a tím pádem mají rovnocenné postavení. Dokonce je prezident podle konstituce státu
vždy z řad Maronitů - to je syrská církev, která
je spojena s Římem a dodnes používá aramejštinu (jazyk Ježíše) při proměňování v eucharistii.

Poustevna Malých bratří uvnitř

Bourj Hammoud; dole P. Günther před poustevnou Malých bratří

Čím Tě Libanon oslovil?
Je to velmi krásná země – nejen kvůli svým památkám, které sahají aspoň 3 tisíce let zpět, ale
i výjimečnou krajinou: hlavně hory, na západě
moře a na východě rovina Bekaa, která je zase
zarámována horami. A samozřejmě mě zaujal
tím soužitím různých náboženských a etnických skupin (libanonští křesťané, muslimové
sunitského a šíitského směru, drúzové a pak
ti přistěhovalci a uprchlíci ze Sýrie, Sudánu,
ze Srí Lanky, Bangladéše, Arménci, Kurdové,
Turkménci atd.).
Je to Tvoje konečná stanice?
Není. Už se nevrátím do Libanonu, protože
v Káhiře v Egyptě žije jeden Malý bratr (Egypťan) sám v chudinské čtvrti. Mám se k němu
-omipřipojit a už se na to i těším.

Místní sdružení
České křesťanské akademie
v Českých Budějovicích
vás zve na přednášku

PhDr. et Mgr. Roberta Huneše:

„Je eutanázie selháním, či řešením
problémů současného zdravotnictví?
Aneb pohled na eutanázii
očima ředitele hospice“
Středa 16. 4. 2014 v 17 hod.
České Budějovice, Teologická fakulta JU,
učebna č. 3
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Setkání v Třešti
Hnutí fokoláre pořádá v Třešti během prvního
prodlouženého květnového víkendu (od čtvrtka 1. do neděle 4. května 2014) čtyřdenní
duchovně-rekreační setkání pro široký okruh
zájemců.
Tento typ setkání všech generací, který Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre,
nazvala MARIAPOLI, se koná téměř každý
rok na různých místech republiky. Pořadatelé se letos po několika letech opět vracejí
do Třešti.
„Setkání tohoto typu je určitým způsobem
dovolenou pro duši, místem pro zamyšlení, bohoslužbu, modlitbu, dialog, přednášky
na různá témata, ale také odpočinek a výlety.
Zúčastnit se může každý – rodiny s dětmi,
mládež, dospělí, kněží...,“ upřesňuje Marie
Stehlíková z organizačního týmu.

Bůh-láska, Boží vůle, Slovo, láska k bratru,
vzájemná láska, eucharistie, jednota, Ježíš
Opuštěný, Panna Marie, církev, Duch Svatý,
Ježíš mezi námi.
V loňském roce si Hnutí připomínalo 70 let
svého trvání. Za jeho počátek je považován
7. prosinec 1943, den zasvěcení Chiary Lubichové, jeho zakladatelky, Bohu.

Mottem letošního setkání je vzájemná láska, podstata Ježíšova Nového přikázání: „…
abyste se navzájem milovali; jako jsem já
miloval vás.“ (Jan 15, 12)

Ukončení kněžské služby v diecézi

Zájemci se mohou přihlásit pomocí internetového přihlašovacího formuláře
na stránkách www.focolare.cz nebo telefonicky na 602 218 350 do naplnění kapacity.
Hnutí fokoláre (nazývané také Dílo Mariino)
je církevní hnutí, jehož posláním je duchovní
a společenská obnova. Mezi jeho stoupence
patří lidé různé rasy, kultury i společenského postavení. Je rozšířeno ve 194 zemích
s duchovními centry v 81 státech světa. Jeho
charismatem je jednota a cílem je přispět
k uspořádání lidské rodiny v bratrských vztazích. Spiritualita jednoty se opírá o 12 pilířů:

Kontakt:
ing. Magdalena Kodetová
tel: 732 612 815
e-mail: kodetova.m@seznam.cz
www.focolare.cz

Personalia
P. Mariusz Ratyński, od 1. 7. 2006 působící
v Rakousku, byl dekretem kardinála Schönborna ze dne 18. 2. 2014 s platností od 1. 2.
2014 inkardinován do Arcidiecéze vídeňské.

Životní jubilea
P. Svorad Ján Bartík, Opus J.S.S., Nové
Hrady, oslaví 27. dubna 2014 své čtyřicáté
narozeniny.
P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., České Budějovice, oslaví 6. května 2014 své padesáté
narozeniny.
P. Mgr. Pavel Liška, Netolice, oslaví 19. dubna 2014 své šedesáté narozeniny.
P. Ing. Petr Koutský, Horažďovice, oslaví
9. května 2014 své šedesáté narozeniny.

-acebb-
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Anastazja Pustelniková - 100 nových moučníků sestry Anastázie
Druhá kniha vynikajících receptů na dorty, rolády, řezy a cukroví
od zkušené kuchařky a hospodyně
působící v různých řeholních domech. Recepty,
seřazené podle obtížnosti, zvládnou začínající
Váz., 208 s., 299 Kč
i zkušené kuchařky. 
Kateřina Lachmanová - Karikatury Boha
Autorka zpracovala téma karikatur
Boha „lidovější“ formou. Čtenář se
dozví: co je podstatou karikatur Boha,
jak vznikají nebo kde čerpat, máme-li
je nějak korigovat a jaké karikatury jsou dnes
brož., cca 50 s., 89 Kč
běžně „v oběhu“.
Nicky Gumbel - Ježíšův životní styl
Autor působící v čele Kurzů Alfa
v Anglii se snaží přiblížit biblické
učení tak, aby bylo srozumitelné
a praktické pro dnešního člověka. Zabývá se např. tématy jak se vypořádat s hněvem,
jak reagovat na zlé lidi, jak se vyhnou rozvodu,
jak se modlit a jak dávat, jak se postit, jak zacházet s penězi nebo jak skoncovat se starostmi
brož., 200 s., 219 Kč
a začít žít.
Kalistos Ware - Síla jména
V originálním výkladu Ježíšovy
modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou
hésychastů, učitelů vnitřního ztišení, a dokládá,
že z jejich učení a duchovní zkušenosti může
čerpat užitek každý, kdo se modlí.
brož., 64 s., 79 Kč
Elias Vella - Výstup na horu manželství
Autor se věnuje nejen ideálu křesťanského manželství, ale i problémům, s nimiž se nejčastěji manželé
potýkají: problematická komunikace,
cizoložství, neodpuštění, nesnáze v oblasti sexuality, rozvod či odluka, atd. Nabízí povzbuzení a nasměrování, vychází z bohaté pastorační
praxe a osobních setkání. brož., 192 s., 199 Kč
Jiří Barhoň - Princezna z pivovaru
Nové úsměvné příběhy oblíbeného autora jsou v knize řazeny do několika
celků: Princezna z pivovaru, O svabrož., 88 s., 99 Kč
tých, O nás hříšnících. 
Vojtěch Kodet - Svatodušní obnova
Záznam kázání a přednášek pronesených při duchovní obnově
před Letnicemi v Praze-Liboci
ve dnech 16.-18. května 2013;
stopa č. 6 obsahuje kázání v rámci duchovní
obnovy v Olomouci-Hejčíně v květnu 2012.
audiozáznam, MP3, celkový čas: 2 hod. 52 min.

Prohlídka dílny „Paramenta“ (7. března 2014) v Českých Budějovicích pro žáky školní družiny
z Církevní základní školy Rudolfovská v Českých Budějovicích.

www.ikarmel.cz
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Radio Proglas
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NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY

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.

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757

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).

Fabiola Garzová - Chlapec, který se stal
papežem

* Od pondělí 14. 4. v čase od 16.00 běží na vlnách radia Proglas duchovní vzdělávací pořad s titulem Křesťanští teologové prvních tří
století. Redaktor Marek Chvátal nejprve se
svým hostem doc. Václavem Venturou hovoří o apoštolských otcích. Jak název napovídá,
předmětem zájmu jsou osobnosti a spisy, které
pro křesťanskou teologii mají velký význam,
na kterých víra v mnohém stojí. Od 19. 5. se
doc. Ventura, vedoucí katedry filosofie a patrologie CMTF Univerzity Palackého v Olomouci,
soustředí na apologety, tedy skupinu křesťanských spisovatelů, kteří v prostředí Římské říše
hájili svou víru.
* V pondělí 21. 4. zařazujeme reprízu pořadu
jihočeského studia Jan Neumann s názvem Otec
biskup Jiří Paďour: vyprávění o životě. Nový
redaktor českobudějovického studia Petr Kronika hovořil s odstupujícím biskupem českobudějovické diecéze o jeho životních osudech,
radostech i těžších okamžicích. Poslouchejte
od 16.30.
* Dětský magazín Barvínek ladí vždy v úterý
od 16.00 (a v repríze v sobotu od 9.30) především děti školou povinné, protože redaktoři
Luděk Strašák a Kateřina Kovaříková chtějí
pobavit i poučit právě je. 22. 4. opět riskujeme po telefonu. 26. 4. nabízíme reprízu pořadu Od ucha k uchu. Hudební skupina Od ucha
k uchu hraje písničky určené pro děti a při hraní
používá nejrůznější známé i neznámé hudební
nástroje. V Barvínku nám živě zahrají písničky ze svých dětských pořadů. 29. 4. vydáváme
Dubnový magazín Barvínku, ve kterém připomeneme dětské CD kapely Sto zvířat Tlustej
chlapeček se včelou v kalhotách. Vyhodnotíme
povídkovou soutěž Barvínku a také si představíme další ze Sta českých nej: budou to archeologické vykopávky ze Starého Města. 6. 5. nese
téma Svatý papež Jan Pavel II. O jeho svatořečení, o vzpomínkách na něj a o jeho životě vůbec
bude další vysílání dětského magazínu. 13. 5. se
ocitneme Na rytířském táboře. Kluci, chtěli jste
někdy být rytířem? S Barvínkem jsme navštívili
tábor, na kterém se můžete rytířem stát. Pořádají ho každoročně jezuité a kromě rytířských
ctností se jeho účastnící učí třeba i bohovědu.
20. 5. v telefonickém Riskování opět můžete zasáhnout do příběhu, který prožívají jeho hlavní
hrdinové. Zatelefonujte a rozhodněte se za něj,
nebo mu alespoň pomozte s nějakým nelehkým
úkolem.
* Ve čtvrtek 24. 4. od 22.00 dostane prostor
pražské studio Kristián, které nabídne k posle-

chu relaci s názvem Shalom Winton! Redaktorka Kateřina Trmačová povede rozhovor s organizátory Malého židovského festivalu - Mažif,
který je věnován siru Nicholasi Wintonovi, zachránci mnoha židovských dětí.
* V rámci relace Dotýkání světla vysíláme v pátek 25. 4. pořad nazvaný Jsem s vámi po všechny dny. Ježíš je po vzkříšení i nanebevstoupení
neustále s námi. Sám to tak slíbil. Jeho přítomnost má ale mnoho variant i forem – ve svátosti,
v Božím slově nebo společenství. Host redaktora Marka Chvátala, premonstrát P. Ambrož Šámal, se zamyslí nad tím, „jak“ je Ježíš přítomen.
Vždyť při zpovědi ho nikde nevidíme, a Písmo
vypráví o Něm tak, jak by mohlo být Jím... Více
zjistíte od 22.00 nebo od 17.30 – to ovšem v repríze v neděli 27. 4.
* Bratři Konstantin s Metodějem zanechali
obrovskou duchovní stopu v dějinách našeho
národa. Jaká je ovšem jejich fyzická stopa? Připravili jsme seriál, který mapuje místa dodnes
živě spojená s cyrilometodějskou tradicí a se
životem Slovanů. V sedmém dílu cyklu se podíváme do Pohanska, na jedno z nejzajímavějších
nalezišť památek Velkomoravské říše. Po stopách Konstantina a Metoděje se vypravíme
spolu s redaktorem Luďkem Strašákem se 28.
4. od 22.00.
* Letošnímu Pražskému jaru věnujeme týdeník
Oktáva s daty 25. 4. i 9. 5. Poprvé bude hostem
redaktora Pavla Smolka prof. Jiří Hlaváč, člen
správní rady festivalu a předseda stálé soutěžní
komise. K přehlídce totiž neodmyslitelně patří i soutěž, na které se představují mladí a talentovaní umělci. Letos se představí interpreti
na hoboj a fagot. Podruhé bude v pražském
studiu Kristián hostem Pavla Smolka Kateřina
Javůrková, mladá a talentovaná umělkyně, hráčka na lesní roh a vítězka soutěže Pražského jara
v roce 2013. Týdeník o klasické hudbě naladíte
vždy v pátek od 16.55. 
-js-

Milevsko - Latinská škola
14. května 2014 v 17 hod.

Přednáška manželů Poláčkových

Láska a bezpečí v rodině
Pořádá Farní charita Milevsko
a Česká křesťanská akademie
ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Milevsko.

On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz

Ilustrovaná kniha pro nejmenší
čtenáře, která přibližuje postavu
nového světce, papeže Jana Pavla II., od jeho dětství až po odpověď kardinálům v konkláve.
Váz., 64 str., plnobarevná, velkoformátová

Benedikt XIV. - Benediktovo evangelium
Kniha promluv, ve kterých papež
Benedikt na základě evangelijních
úryvků rozvíjí svá zamyšlení nad
životem křesťana dnes.
Váz., 192 str., 199 Kč

Lorenzo Zani - Od večeře ke kříži
Exegeze a meditace biblických
úryvků Velikonočního tridua.
Vhodné pro každého, kdo se
v době postní chce připravit na intenzivní a plodné prožívání jejího
závěru. Knihu ocení i kněží.
Brož., 183 str., 198 Kč

Anselm Grün - Sedm kroků do života.
Prožít Velikonoce
Každý ze sedmi „dnů-kroků“ je
uveden představením evangelního
úryvku z liturgie Svatého týdne
a ten je pak postaven do souvislosti s jedním z Ježíšových výroků
na kříži. Texty jsou nahlíženy ve světle každodenních zkušeností a ústí do konkrétních postoBrož., 128 str., 165 Kč
jů a modlitby.

Wanda Półtawská - Deník přátelství
Neobvyklá kniha o neobvyklém
přátelství. Začtěte se do autorčina deníku, jež posílala svému duchovnímu otci Karolu Wojtyłovi
a do dopisů, kterými jí odpovídal.
Váz., 648 str., 599 Kč

Odvaha otce Karola (DVD)
Film pro starší děti a mládež
o odvážném otci Karolovi, budoucím papeži Janu Pavlu II.
Převážná část příběhu se odehrává v Polsku v padesátých
letech 20. století, kdy se za dramatických okolností otec Karol
seznámí se čtyřmi mladými studenty a společně s nimi prožije obyčejné i důležité okamžiky
života. 
DVD, animovaný film, český dabing,
73 min., cena 150 Kč

www.paulinky.cz

Poděkování za biskupskou službu

Fotografie na obálce a na str. 3-5 laskavě poskytli: Radek Gális,
Petr Šimek, Pavel Ambrož

Poděkování za biskupskou službu
České Budějovice, 5.4.2014

S bohoslovci českobudějovické diecéze

