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Přelom 19. a 20. - vrchol civilizačního vývoje
Situaci na přelomu 19. a 20. století můžeme
v mnoha směrech označit za vrchol civilizačního vývoje Západu. Evropa je zdaleka nejvyvinutějším kontinentem světa. To vše je založeno
na celé řadě faktorů, z nichž na prvním místě
dominuje schopnost inovovat, adaptovat, experimentovat a vynalézat.
Evropská civilizace v dlouhém 19. století prošla několika radikálními proměnami. První je
demografická revoluce, která zdvojnásobí počet Evropanů a stimuluje další proměny v podobě průmyslové revoluce a masivního stěhování do měst. V dosud agrární společnosti
na konci století už tvoří v řadě zemí obyvatelstvo měst celou polovinu populace, samozřejmě s obrovským dopadem na změnu mentality,
každodennosti, styl obživy, prožívání života.
S tím souvisí rozvoj technologických inovací –
parní stroje, chemický průmysl, elektřina, film,
fotografie, rozhlas, rozvoj komunikačních technologií telefonu a telegrafu. (...)

Miliony mladých mužů šly do války s absurdním nadšením
(...) Je dnes absurdní sledovat, jak nejen vůdci,
ale i miliony mladých mužů šly do války s nadšením a s předpokladem, že bude krátká a že
se brzy vrátí pokryti válečnou slávou. Jakoby
opojeni kombinací vlastenectví, šovinistického
nacionalismu, ale i absurdními darwinistickými
koncepty, že právě válka očistí národ a přežijí ti
nejlepší a nejzdatnější, obětovaly země miliony
svých nejzdravějších a nejsilnějších mladých
mužů. Budoucí důstojníci velké války na obou
stranách vyrostli na četbě antických řeckých
a římských klasiků a šli se proslavit, prokázat
své schopnosti, ověřit si svou odvahu.
(...) Mezi historiky probíhá spor o to, kdo světovou válku rozpoutal. Po válce bylo za viníky
prohlášeno Německo a Rakousko-Uhersko, ale
mluví se i o obavách Německa z obklíčení sílícím Ruskem a revanšistickou Francií, která
chtěla zpět Alsasko a Lotrinsko, či o ambicích
Anglie. Zavražděním následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu se daly
do pohybu události, které posléze vedly k rozpoutání světové války. Prakticky celá Evropa
se tak ocitla ve válečném konfliktu, válčilo se
i na Blízkém východě. (...)
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Hned 28. července 1914 přišel rakouský ambasador informovat papeže Pia X. o vyhlášení
války Srbsku. Během audience se obrátí na papeže s prosbou, aby požehnal císařsko-královské armádě. Pius X. odpoví: „Vyřiďte císaři, že
nemohu požehnat ani válce ani těm, kdo po ní
touží. Já žehnám pouze míru.“ Když velvyslanec požadoval alespoň osobní požehnání pro
císaře Františka Josefa, papež odvětil: „Mohu
se pouze modlit za to, aby mu Bůh odpustil. Císař může být rád, že se nedočká prokletí.“ Vatikánská diplomacie se snažila odvrátit válku až
do 4. srpna 1914, kdy do ní vstoupila Anglie.
Ze strany Svatého stolce pak opakovaně násle-
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dují apely k ukončení bojů, ale marně. Možnosti Svatého stolce byly totiž omezené, protože
Itálie, která vstoupila do války, měla ze strachu
z řešení tzv. římské otázky po okupaci torza církevního státu roku 1870 podmínku, aby byl papež zcela vyloučen z jakýchkoliv mírových jednání. Přesto nový papež Benedikt XV. nehodlal
přihlížet válečným hrůzám nečinně a poté, co
mírové apely nenalezly sluchu, připravil vlastní
mírový plán k 1. srpnu 1917, který by ukončil válku a umožnil všem stranám uchovat si
svou tvář. Spočíval ale v návratu k situaci před
válkou a řadu požadavků nezohledňoval. Obsahoval i řadu principů, jak zabránit budoucím
válkám, např. povinnost odvolání k mezinárodní arbitráži v případě sporů. Podle řady historiků se jednalo o jediný mírový plán s nadějí
na úspěch. Všichni už ale do války mnoho investovali a vytrpěli příliš na to, aby se smířili
s kompromisem.

Celkem mobilizováno přes 60 000 000 mužů
(...) Kvůli zavedení všeobecné branné povinnosti pro všechny muže a díky moderním prostředkům mobilizace je možné poslat do války
milionové armády, masy nikdy předtím nevídané. Celkem bylo mobilizováno přes 60 000 000
mužů. (...) Vysokou míru utrpení vojáků způsobily technologické inovace; k tomu přistupují chemické zbraně, použití bojových plynů
jako Yperit, objeví se fenomén ostnatého drátu,
miny, nástrahy, zajatci jsou umisťováni do táborů, které se někdy blíží podmínkami a úmrtností budoucím táborům koncentračním. (...)

České aspekty dopadů první světové války
Na závěr zmiňme české aspekty dopadů 1. světové války. Obyvatelé české země přinesli válce svoji daň krve a utrpení jako jiné evropské
národy. Stačí na návsích českých vesnic najít
příslušnou pamětní desku, abychom zjistili, jak
velice válka zasáhla každou obec, kolika rodin
se dotkl pařát smrti, nemluvě o tom, kolik lidí
zemřelo v důsledku španělské chřipky či následkem válečného strádání, podvýživy a nemocí. V řadách rakousko-uherské armády bojovaly statisíce obyvatel českých zemí a padlo
přes 138.000 mužů.
Příběh první světové války ale varuje před lehkovážností a nezodpovědností při rozlišování,
zda, kdy a jak přistoupit k obraně svých hodnot
a životů vojenskými prostředky. Rovněž také
ale ukazuje, že génius Západu dokázal nakonec
překonat i toto osudové selhání evropských elit
a vytvořit společnost a civilizaci, jež je vzorem
a útočištěm pro velkou část světa. Dějiny jsou
otevřený proces a žádné trendy se v nich nenaplňují „mechanicky“ a „samy“. Stačilo málo
a k hrůzám první světové války nemuselo dojít.
Buďme proto bdělí a pečlivě dohlížejme, aby
nás politické, mocenské a hodnototvorné elity
nezatáhly do podobné tragédie.
Zpracováno podle autorského textu
Doc. PhDr. Tomáše Petráčka Ph.D., Th.D.
(plná verze na http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/
t-petracek-k-nekterym-aspektum-prvni-svetovevalky/))

STRANA 4

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

7-8/2014

Dětské vikariátní poutě 2014
Vikariát Sušice-Nepomuk: „Rodinná oslava“
V sobotu 7. června se za krásného slunečného
dne sešly děti spolu se svými rodiči a prarodiči,
kněžími a katechety na „Rodinné oslavě“. Tak
se jmenovala letošní dětská pouť vikariátu Sušice-Nepomuk v Kašperských Horách.
Vše začalo v kostele sv. Markéty na náměstí
mší sv., během níž se místní farář otec Tomas
van Zavrel snažil o co největší živé zapojení
dětí. Bohoslužbu hudebně doprovázela mladá
skupina Archanděl Gabriel ze Sušice.
Po mši svaté se všichni přesunuli na náměstí,
kde bylo připraveno posezení s občerstvením.
Nejvíce lákalo opékané sele, které mohl každý
ochutnat. Oběd zahájil otec vikář Slávek Holý
společnou modlitbou.
Přesně v poledne se poutníci po skupinách
vydali plnit soutěžní úkoly. Čekalo je dvanáct
stanovišť a návštěva dalších dvou kašperohorských kostelů, kde byly připraveny katecheze.
Každá skupina měla za úkol získat co nejvíce
slov z hesla pouti.
U Panny Marie Sněžné čekal příběh o Ježíšově
dětství, který zajímavou formou vyprávěl a zpíval písničkář Petr Minář. Děti si zde připomněly Vánoce, které tak rády slaví se svými rodiči.
K dokonalé vánoční atmosféře přispěl i ozdobený vánoční stromeček s dárečky a postava
Panny Marie, jesličky a dvě živé ovečky.
Program v kostele sv. Mikuláše, který spolu
se hřbitovem leží na okraji Kašperských Hor,
byl věnován vzpomínkám. Děti zde tvořily obraz Svaté rodiny a vybavovaly si zážitky z té
své. Malí i velcí poutníci pak také vzpomínali
na svoje blízké zemřelé, kterým věnovali modlitbu spolu se zapálenou svíčkou.
Před zakončením pouti se opět všechny skupiny sešly na náměstí před kostelem sv. Markéty.
Zde všichni vytvořili veliký kruh a zatančili
rodinný tanec. V kostele pak mohutně zaznělo
vyluštěné heslo pouti: „Bůh má rád každé dítě,
každého dospělého i každého starého člověka.
Aleluja!“ P. Tomas van Zavrel poděkoval katechetům a rodičům, kteří doprovázeli děti, a podaroval je květinou. Každému dítěti jednotlivě
pak spolu s otcem vikářem Slávkem Holým
požehnal a předal dárek z pouti.
Na pouti se sešlo více než 80 dětí, na 40 rodičů
a katechetů, 5 kněží a 30 dobrovolníků na stanovištích. Byla to krásná, radostná a opravdu
Šárka a Vojtěch Šmídlovi
rodinná pouť.

Pěší pouť k sv. Jakubovi v Jílovicích
se letos uskuteční

v sobotu 26. července 2014

Pátek 25. 7. 2014
v 16 hod.
Nepomuk

„Svatojakubská pouť“
16:00 požehnání Svatojakubské zahrady
17:00 mše svatá
18:30 - 22:00 agapé

•
10.45 hod. 	 Sraz poutníků v Borovanech na nádvoří kláštera před farou
•		
putování po trase dlouhé cca 7 km
•
13 hod. 	 Žehnání u pomníku padlých
•
13.45 hod. Mše sv. v kostele sv. Jakuba
•		
možnost občerstvení
•
15 hod.
„Od Jakuba k Jakubovi“ - povídání o putování z Jílovic
			
do Santiaga de Compostela
•
16 hod. 	 Odjezd poutníků autobusem zpět do Borovan
			

(časy jsou pouze orientační)
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Navrácené předměty z Muzea Jindřichohradecka
Díky pátrání v archivech v souvislosti s uplatněním restitučních nároků dle zákona č.
428/2012 Sb. byly - kromě jiných - nalezeny
listiny, dokládající církevní vlastnictví movitých památek z Jindřichohradecka. Především
se jedná o oltářní archu z Jindřichova Hradce, vzácné renesanční dílo z tzv. Pirchanské
kaple hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice
v Jindřichově Hradci, vzniklé nejspíše v roce
1597. Jde o charakteristický dobový skříňový
oltář, vycházející z typu pozdně gotické archy,
to je retabula s ústřední deskou a s postranními
křídly, zdobenými po obou stranách malbami.
Retabulum včetně predely, zhotovené ze dřeva,
bylo posazeno na zděné mense. Takto dochované renesanční oltáře jsou v celorepublikovém
rámci velmi vzácné. Jindřichohradecká archa
má zajímavý ikonografický rozvrh, v němž je
využito jednak ústředního motivu Posledního
soudu, jednak téma šesti apoštolů a jednak témat biblických a hagiografických příběhů, která jsou významově kombinovány se zobrazením tzv. Osmera blahoslavenství. Kromě toho
jsou na dvířkách zobrazeny i postavy manželské dvojice donátorů (jež ovšem nejsou manželé Pirchanovi, jak bývá často mylně usuzováno,
nýbrž původní zakladatelé pohřební kaple, snad
manželé Čechovi z Kozmačova). Datace oltáře
1597 je podložena drobným nápisem na knize
evangelisty sv. Matouše.
Skládací retabulum oltáře bylo z kostela Nejsvětější Trojice vyjmuto z důvodu jeho špatného stavu a zapůjčeno proboštským úřadem
v Jindřichově Hradci roku 1982 Okresnímu
vlastivědnému muzeu v Jindřichově Hradci
s tím, že muzeum zajistí na vlastní náklady
restaurování tohoto oltáře a bude vystaveno
v kostele sv. Jana Křtitele po dokončení jeho
oprav. V roce 1985 bylo retabulum restauro-

Votivní obraz z Roseče z roku 1641.

váno Karlem Mezerou a Klárou Šafářovou,
přičemž byly odstraněny přemalby z 18. a 19.
stol. a výjevy se tak ukázaly ve své původní
podobě. V roce 1987 pak byla archa hospodářskou smlouvou zapůjčena na dalších 5 let,
to je do roku 1992, pro expozici v kostele sv.
Jana Křtitele s možností prodlužování. Ovšem
již v roce 1986 byl (zřejmě nedopatřením) zapsán Okresním muzeem v Jindřichově Hradci
do sbírek navzdory jasným ujednáním o zápůjčce. Oltář je státem registrovanou movitou
kulturní památkou a bude Muzeu Jindřichohradecka dlouhodobě zapůjčen pro expozici církevního umění v objektu bývalého minoritského kláštera v Jindřichově Hradci.
Dalším předmětem, který měl podobný osud
a byl muzeem zapsán do sbírek, je votivní obraz z kostela v Roseči (vikariát Jindřichův Hradec). Má hodnotu spíše kulturně-historickou
než uměleckou, ale pro dějiny farnosti i obce
Roseč je poměrně cenný. Dokládá totiž, že již
od roku 1641 putovali členové českého jindřichohradeckého bratrstva každoročně do kostela

Tzv. Pirchanský oltář z Jindřichova Hradce
z roku 1597.

sv. Šimona a Judy v Roseči za odvrácení všeho
zlého a ochranu před morovou ránou. Dělo se
tak vždy v neděli po svátku sv. Ludmily (tehdy 16. září). Obraz, rustikální malba na plátně
o rozměrech 100 x 60 cm, skrývá zřejmě starší
raně barokní malbu, o čemž svědčí letopočty
jeho oprav uvedené v českém nápisu (1691,
1798, 1857), představuje panorama Jindřichova
Hradce, nad nímž jsou zobrazeny postavy Panny Marie s anděly, sv. Václava, sv. Ludmily, Sv.
Barbory a mučednice s mečem a palmou (uváděno jako sv. Kateřiny, ale to se zdá nepravděpodobné). Ještě začátkem 20. stol. visel obraz
v presbytáři farního kostela v Roseči, později
byl zřejmě odložen na faru, odkud byl v roce
1950 deponován v jindřichohradeckém muzeu
s tím, že zůstane církevním majetkem.
Uvedené předměty jsou jen zlomkem uměleckých děl a movitých památek, které se po roce
1948 dostaly do kulturních institucí bez souhlaJiří Černý
su vlastníka.
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Kopie sochy Madony z Nezamyslic

Duchovní správce Římskokatolické farnosti
Nezamyslice P. Ing. Petr Koutský nechal ze
svých prostředků zhotovit kopii gotické sochy
Madony s Ježíškem, která je nerozlučně spjata
s nádherným starobylým kostelem Nanebevzetí
Panny Marie v Nezamyslicích na Sušicku. Originál dřevořezby pochází z doby vrcholné gotiky po roce 1420, přičemž jde o poměrně rozměrnou sochu (výška cca 170 cm bez koruny
a spodního doplňku). V kostele byla naposledy umístěna na konzole při vítězném oblouku
na evangelijní straně. Je pravděpodobné, že původně měla Madona své čestné místo v retabulu hlavního oltáře (dnes je zde oltář pseudogotický z 19. stol.) Postavy Madony i Ježíška mají
na hlavách barokní koruny (zlacené dřevořezby). Pod nohy sochy bylo přidáno jako pozdější doplněk sousoší se třemi polopostavami ležících pohanů, po stranách Madony byly na stěně
zavěšeny polychromované dřevořezby dvou
drapérií. Řezba je polychromovaná a do značné
míry zlacená (na plátěném podkladu s křídovou
vrstvou), zlacená plocha šatu je navíc zdobena
malovanými kvítky. Rouška, pokrývající hlavu
Panny Marie, je stříbřená. Originál sochy byl
koncem loňského roku zapůjčen na výstavu
„Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách“ v Západočeské galerii v Plzni
(o výstavě viz Setkání č. 1, 2014). V letošním
roce bude socha Madony z Nezamyslic vystavena ještě v Muzeu Šumavy v Sušici – pobočce
v Kašperských Horách, kde má tato výstava
proběhnout v modifikované podobě ve dnech 1.
srpna až 31. října 2014.
Kopii Madony z Nezamyslic vytváří akad.
sochař a restaurátor Jaroslav Fuka, který již
úspěšně zhotovil několik kopií gotických plastik v českobudějovické diecézi (např. pro kostely ve Svatém Tomáši a Černici, návesní kapli
na Třeboňsku). Pro tento účel byl zvolen jako
materiál dvousložková umělá pryskyřice (hovorově „laminát“), tvrzená skelným vláknem. Jejími velkými výhodami jsou značná trvanlivost,
odolnost a nižší finanční náklady než na řezbu
do dřeva. Na tuto pryskyřici jsou klasickými
postupy nanášeny vrstvy zlacení a polychromie. Aby nebyl originál sochy nikterak narušen

P. Ing. Petr Koutský a sochař Jaroslav Fuka (vpravo) u kopie Madony z Nezamyslic
před dokončením polychromie.

dotykem s cizími materiály, musel sochař nejprve vytvořit její přesnou kopii ručním modelováním v hlíně a následně do sádrové formy,
nanesené na tuto hliněnou figuru, odlít novou
plastiku z umělé pryskyřice. Takový odlitek
pochopitelně vyžaduje další ruční opracování.
V současné době sochař Jaroslav Fuka dokon-

čuje inkarnáty a celkové tónování všech ploch
(na snímku hotové plochy šatu, zlacení a stříbření a připravené podklady pro inkarnáty).
Tato věrná kopie bude nejpozději do slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie osazena do kostela
v Nezamyslicích a po dobu jeho oprav bude naText a foto: Jiří Černý
hrazovat originál.

1. SOBOTY NA KLOKOTECH

České Budějovice

2. 8. 2014 – P. Martin Sedloň, OMI
6. 9. 2014 – P. Jiří Můčka, OMI

Výstava

Národní památkový ústav
(Senovážné nám. 6)

Drobná sakrální
architektura jižních Čech

16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
17.00 mše svatá
Poté: svátostné požehnání
a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda

Návštěvníky upozorňuje na nejzajímavější
Boží muka, kapličky a kříže.

Srdečně zve Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
a obláti Panny Marie Neposkvrněné

Vstup zdarma.

Výstava je přístupná do 10. září 2014
každý všední den od 9 do 16:30 hod.
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Ikona přátelství
Tuto ikonu dostali účastníci Pouti důvěry v Záhřebu 1. ledna 2007. Má se stát pro náš národ
symbolem ke společné modlitbě za mír, jednotu a přátelství ve světě, mezi národy i mezi
jednotlivci. Máme ji na prázdniny půjčenou
zde v Sušici.
Každý čtvrtek od 17.30 hod. se u ní společně
modlíme na Andělíčku - zpěvem chvalozpěvů
a kánonů z Taizé (více viz: http://www.taize.
fr/cs).
Kdo bude mít zájem, může si ji půjčit domů,
stačí se zapsat v sakristii kostela sv. Václava
v Sušici.
Ikona přátelství je jednou z nejoblíbenějších
ikon v Taizé, pochází ze 6. století z Egypta
a její originál je uložen v pařížském Louvru.
Vidíme na ní Ježíše-zachránce, kterého můžeme rozpoznat podle kříže ve svatozáři. V levé
ruce drží evangeliář a svou pravou ruku pokládá láskyplně na ramena svého přítele. Ježíšův
přítel na ikoně je svatý opat Menas, skutečná
historická postava. Byl vojákem a později se
stal opatem v klášteře Bawit v Egyptě. Zemřel
jako mučedník.
Ježíš pokládá ruku na ramena svého přítele,
aby šel po cestě k životu spolu s ním. Tato ikona je srdcem evangelia, znázorňuje Kristova
slova: „Už vás nenazývám služebníky, protože
služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem
vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15, 15).
Rádi bychom pozvali k setkání u ikony širší
veřejnost - setkání předběžně plánujeme na 26.
srpna, kdy naše farnost slaví osadní svátek.
Bližší informace budou zveřejněny.
Dagmar Větrovská

Malá pouť k velkému
srdci na Klokotech
V sobotu 14. června se uskutečnila Malá klokotská pouť k velkému srdci Panny Marie,
které předcházel koncert dětí ZUŠ pod vedením paní Helenky Boučkové. Původně pozvaný P. Jan Kuník onemocněl, zastoupil ho
táborský farář P. Petr Plášil. V kázání nás mj.
upozornil na výstavu sochaře Petra Váni v táborské galerii U Radnice.
Vernisáž výstavy byla zahájena koncertem
Československého komorního orchestru v táborském kostele Proměnění Páně, kterého se
účastnil i zástupce českobudějovického biskupství. Sochař Petr Váňa pracuje zdarma
na Mariánském sloupu, který bude stát na Staroměstském náměstí v Praze. I tímto způsobem
lze vyjádřit úctu k Panně Marii.
Po mši sv. jsme se sešli na farní zahradě, odkud
se již delší dobu linula libá vůně opékaných
kuřat. Postaral se o to bratr o. Pavla Zahradníčka a patří mu za to dík. Bylo příjemné setkat se,
popovídat a občerstvit se. I děti si přišly na své.
Houpačka a klouzačka byly plně využité. Byl
to požehnaný večer.
Ing. Pavla Síčová

Ty, Kriste, miluješ každého člověka odvěkou láskou. Ty nás provázíš na všech našich
cestách. V evangeliu nás ujišťuješ: „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto
věku.“ A také nám říkáš: „Bůh vám dává svého svatého Ducha, Utěšitele, který přebývá ve vašich srdcích.“ A my bychom se chtěli rozhodnout pro lásku a naději.
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Katolické ženy.cz
H - ŽEN

ÝC

UNIE - K A T

Ženy budou slavit?
Katolické ženy budou
slavit? Jenom ženy
a bez kněze ? To budou
asi nějaké feministky…
jako ta americká řeholO L K nice, víte která… ona je
IC
prý nějaký teolog… no
ta, co pořád mluví o tom, že by se žena mohla stát jáhenkou nebo dokonce…

Tak nějak podobně, resp. „i taková“ byla reakce
na informaci, že cca 80 českých a německých
žen se rozhodlo společně oslavit 15. výročí založení českobudějovické pobočky Unie katolických žen (UKŽ).
Oslava se konala v sobotu 12. července 2014
a začala v Horní Plané, v česko-rakousko-německém Centru Adalberta Stiftera. Úvodních
pozdravných projevů se úspěšně zhostila paní
Věra Andrýsková, předsedkyně českobudějovické pobočky, JUDr. Marie Boháčová, místopředsedkyně pražské UKŽ, a paní Bärbel Benkenstein-Matschiner, současná předsedkyně
pasovské partnerské organizace KDFB.
O tom, že obě katolické organizace žen (UKŽ
a KDFB) nejsou propagátorky tzv. „feministické teologie“, svědčí nejen jejich činnost, ale také
podpora národních biskupských konferencí. Pro
všechny ženy bylo proto potěšující, že se oslavy
zúčastnil také Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze, a prof. Dr. Otto
Mochti, bývalý děkan pasovského dómu a dlouholetý duchovní rádce žen z KDFB.
Po jejich krátkém a srdečném pozdravu se slova ujala paní Helena Faberová, členka UKŽ.
Ve svém příspěvku (viz 3. sloupec na této
stránce) informovala o situaci předcházející
vzniku UKŽ a její českobudějovické pobočky,
o důvodech malé ochoty českých žen k organizované angažovanosti v oblastech týkajících se
celospolečenského života a současném postavení církve v ČR. Zároveň ocenila dlouhodobou
spolupráci s pasovskou organizací KDFB, realizovanou především prostřednictvím paní Anni

Patzlt a Walburgy Wieland, které byly přítomné
na oslavě a právem jim patřilo upřímné poděkování. Historie vzniku UKŽ, spolupráce obou
organizací a činnost českobudějovické pobočky
byla obsahem krátké PowerPointové prezentace
a také zakončila první část oslavy.
Na její druhou část jsme se přesunuli do mariánského poutního místa Kájov – Gojau. Nejprve
jsme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavili
děkovnou bohoslužbu, kterou v česko-německo-latinském jazyce celebrovali Mons. Pintíř
a Dr. Mochti. O hudební doprovod se postaral
za českou stranu pan Horyna, vedoucí vokálního souboru Dyškanti, a za německou stranu pak
ženský sbor Diözesanchor Passau, jehož vedoucím je v současné době Roland Rimbeck.
Po obědě v místním Konibaru nás čekala závěrečná část oslavy – koncert pasovského Diözesanchoru a českobudějovického vokálního
souboru Dyškanti v kájovském kostele. Pohled
na téměř padesátičlenný německý ženský sbor
a jeho srovnání s pětičlenným souborem Dyškanti vyvolal na několika tvářích úsměv. Ovšem
pouze do té doby, než „naši“ Dyškanti začali
zpívat. Kvalita zpěvu a vysoká profesionalita
každého ze sólistů několikanásobně vynahradila „kvantitu“ souboru. Vybraný repertoár obou
sborů rezonoval s nitrem posluchačů a umocnil
zážitek z oslavy v jeho celistvosti. Ten se pak
mohl naplno projevit ve zpěvu chorálu „Bože,
chválíme tebe…“, který zazněl chrámem v českém i německém jazyce na závěr koncertu.
Krátká přednáška místní řádové sestry Aleny
Mojčákové o historii poutního místa Kájova pak
byla tou pověstnou „poslední tečkou“ oslavy.
V návaznosti na začátek tohoto vyprávění si
na jeho závěr dovolím citovat slova současného papeže Františka: „Církev je slovo ženského
rodu. Nelze dělat teologii bez této ženskosti.“
(TS ČBK 1. 7. 2014)
Někdo z čtenářů by se teď mohl zeptat: jaká je
souvislost mezi titulkem článku a jeho obsahem? Odpověď lze najít na http://katolickezeny.
cz/ 
Alena Urbanová, foto Marie Smolková
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(...) Hned po listopadových změnách r. 1989
nebyla vhodná atmosféra, aby se katolické ženy
organizovaly. Byly tu jednak předsudky z minulosti, ale také přesvědčení žen, že kromě aktivit
ve farnosti či charitě není nic jiného vlastně třeba. Pro budějovické katoličky však došlo k důležité události: skupina členek pasovské KDFB
pod vedením Anni Patzlt přišla na budějovické
biskupství, kde tehdy pracovala Marta Rynešová a já. A pasovské ženy se zeptaly: „Naše milé
české sestry, co potřebujete nyní ve své současné situaci? Velmi rády bychom vám pomohly.“
Trvalo ale ještě několik let, než jsme pochopily,
že organizované ženské aktivity mají smysl. (...)
Od r. 1993 začaly pravidelné cesty k adventním
koncertům v různých farnostech pasovské diecéze, které trvají dodnes. (...) Mnohokrát jsme
dostaly z Pasova množství oblečení, které sice
nebylo nové, ale velice pěkné. Na začátku bylo
určeno pro katechetky, které studovaly na teologické fakultě, pro diecézní charitu a posléze
i pro možnost věci za dobrovolný příspěvek prodávat a tak získat peníze na naše české aktivity
(především pro Ukrajinu). Při jedné konferenci
křesťanských žen v Německu jsem totiž potkala
dvě ukrajinské ženy, Marii a Vitalii. To byl začátek budějovické pomoci pro Ukrajinu a konečně
důvod se oficiálně organizovat. Tak tedy vznikla naše UKŽ, v říjnu 1999. (...) Pokud se týká
ekumenických aktivit, spoluorganizovaly jsme
společně s Ekumenickým fórem křesťanských
žen ČR dvakrát mezinárodní setkání s názvem
EUNIKA na místní teologické fakultě. Tehdy
byly v Českých Budějovicích ženy z Německa,
Rakouska a ze Slovenska. Také se mnoho let podílíme na programech Světového dne modliteb,
kdy se scházejí ženy z 6 budějovických církví.
R. 2010 skončilo několikaleté setkávání skupinky žen při studiu bible, které se konalo při katedrále. Jiná skupinka se ale dodnes každý týden
schází, aby se vzájemně informovala o novinkách, o tom, kdo a co by konkrétně potřeboval.
Téměř všechny naše členky jsou ve vlastních
farnostech aktivní. Působí jako lektorky, zpívají
ve sboru, starají se o pořádek v kostelích, obstarávají liturgické prádlo, aranžují květinovou
výzdobu apod. Některé ženy se také účastnily
přednášek univerzity třetího věku. (...)
Naší první předsedkyní byla Alena Urbanová,
pak přišla Věra Andrýsková, současná předsedkyně. Budějovická pobočka má nyní 25 členek.
Vlastního duchovního rádce bohužel nemáme.
Díky Bohu, že pro nás již vícekrát celebroval
(tak jako i dnes) Mons. Adolf Pintíř, současný
administrátor naší diecéze.
Než skončím, ráda bych ještě citovala slova
emeritního biskupa z Lince, Mons. Maximiliana Aicherna, který řekl: „Solidarita je centrální
požadavek světového rozvoje. Solidarita hospodářská musí však jít ruku v ruce s globalizací
srdcí. Potřebujeme společný růst ve vzájemné
úctě a zodpovědnosti i za ty, kteří jsou potlačováni a na okraji společnosti.“
Budoucnost ukáže, které úkoly před námi stojí.
Je nutné, aby křesťané nevystupovali společně
pouze na politických úrovních, ale aby se jako
obyčejní lidé i přes hranice států poznávali
a pomáhali si.
Helena Faberová (redakčně zkráceno)
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Diecézní katechetické středisko

Projekt do škol 2014 - „Kam patřím?“
Letošní Projekt do škol s názvem „Kam patřím?“, pořádaný českobudějovickým Diecézním katechetickým střediskem, měl trochu
jiný průběh než v minulých letech. Přihlášení
účastníci dostávali po 9 týdnů prostřednictvím
internetu pracovní listy s otázkami a kvízy
z nejrůznějších oblastí a oborů. Mnohé otázky
se týkaly přímo okolí, v němž žijeme. A tak to
bylo zajímavé nejen pro samotné účastníky, ale
také pro učitele, kteří děti projektem provázeli.
Z pelhřimovského vikariátu se tentokrát zapojily
3 školy (ZŠ Olešná, ZŠ Lukavec a ZŠ Kamenice
nad Lipou). Celkem se do projektu přihlásilo 14
škol z českobudějovické diecéze. Na ZŠ Kamenice nad Lipou se účastnilo celkem 43 dětí z 1.9. ročníku. A vymyslely netradiční, velmi zajímavé zakončení.
Všichni se sešli v kamenickém kostele, kde
osobně poznali pana faráře a paní katechetku,
a ve spolupráci s nimi vyplňovali pracovní listy,
připravené přímo pro děti z Kamenice n. Lipou.
Společné úsilí jsme prokládali zpěvem s kytarou.
Po hodince povídání jsme se šli s panem farářem podívat do sakristie a vnitřním schodištěm
na kůr. Tam jsme si prohlédli korouhve a ornáty,
které zde byly vystaveny ještě z Noci kostelů.
U varhan si děti zazpívaly písničky z hodin hudební výchovy a zjišťovaly, jak varhany vlastně
fungují. Potom jsme sešli dolů, u varhan zůstala
4 děvčata, která zazpívala vícehlasou píseň, a my
tak mohli zjistit, jak krásně se nese hlas lodí kostela a jak funguje akustika.
Poté jsme dokončili odpovědi na další otázky,
zkusili pohybové písničky, ukázali si mapu biblických míst a děti dostaly jako dárek mušličku,
symbol svatojakubské cesty. Ve svých školních
skříňkách našly křídy a měly namalovat na chodník před školou svoji malou značku; tento úkol
vyšel z poznatku, že křesťané měli svůj znak rybu.
Následovala hra. Pan farář pro každého připravil
kopii půdorysu kostela a společně s paní učitelkou nafotili v kostele různá místa a detaily. Děti
měly za úkol dolepit na správná místa v půdorysu kartičky s obrázky míst z kostela. Byl to
vskutku detektivní úkol, děti musely nejprve ta
místa samy vyhledat. Na závěr dostalo každé
dítě od pana faráře osobní pozvání pro sebe a své
nejbližší na mši sv. k zakončení školního roku
a táborák na farní zahradě.
Děti prožily v kostele skoro 3 hodiny, společně
strávený čas však utekl jako voda, nikdo se nenudil. Děti v tomto projektu doprovázely 2 paní
učitelky, Zdeňka Jůnová a Marie Pavlíčková.
Prováděly děti všemi koly projektu, za což jim
patří velký dík. Do kostela k nám na ukončení
projektu zavítala i zástupkyně ředitele školy,
paní PaeDr. Jana Kosová, a pan ředitel Mgr. Vladimír Dobal.
Děkujeme všem, kteří projekt nachystali. Snad
to pro ně bylo zajímavé – poznávat naše okolí;
ovšem jistě to bylo i náročná a nelehká. Už teď
-hpse těšíme, co bude v projektu příště... 
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Diecézní charita informuje

Návštěva českobudějovické charity v Rumunsku
Ve dnech 10-14. 6. 2014 uskutečnili pracovníci
Diecézní charity České Budějovice v čele s ředitelkou a ekonomem návštěvu u partnerských
organizací - v rumunské Diecézní charitě Satu
Mare, Oradea a ve farnosti Tileagd. Diecézní
charitě Satu Mare jsme předali část výtěžku
z Tříkrálové sbírky ve výši 1 430 EUR pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Finanční
pomoc je určena pro jejich rehabilitační aktivity
a zřízení topení v zimním období. Jejich zařízení pro postiženou mládež je jediné v celé oblasti, na aktivity s postiženými dětmi a na topení
nemají finanční prostředky.
V Diecézní charitě Oradea jsme nabídli humanitární pomoc formou potravin a ošacení,
včetně bot. Tato pomoc je určena pro nejchudší,
na které sociální politika státu úplně zapomněla. Spousta mladých a starých lidí žije na okraji
společnosti, bez práce a finančních prostředků.
Poslední zastavení bylo ve farnosti Tileagd.
Tamní duchovní správce se stará o nemocné
seniory. Jejich situace je zoufalá, jsou vážně
nemocní, mají velice malé důchody (100-200
USD), které nestačí na léky ani na obživu. Srdečně vítali naši potravinovou pomoc. S bolestí nám sdělovali, jak drahé jsou jejich léky
a i při skromném hospodaření nemohou se svými důchody vystačit. Bylo nám smutno, když
vyprávěli, jak jejich předci přišli ze Slovenska
do Rumunska, aby žili lépe, a nyní oni sami jsou
nebozí a sami se svými nemocemi. Na základě
neutěšeného stavu našich krajanů se nám poda-

Ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice, seniorka z Tileagdu, ekonom českobudějovické charity,
duchovní správce v Tileagdu.

řilo předjednat pečovatelskou službu ze vzdálené Diecézní charity Oradea, na které bychom
se v budoucnu podíleli při zajišťováním mzdy
pečovatelky.
Celá návštěva byla v přátelském duchu, obdivovali jsme bezproblémové soužití národnostních

Vyhlašujeme sbírku školních potřeb
pro děti ze sociálně slabých rodin
Ve 2. polovině prázdnin organizuje Diecézní
charita tradiční sbírku. Smyslem je podpořit ty
budějovické děti, pro jejichž rodiny představuje
školní výbava těžký zásah do peněženky.
„Ze zkušeností víme, že jsou rodiny, které
na školní pomůcky svých dětí nemají dostatek
peněz a je pro ně složité děti do školy vybavit.
Naši sociální pracovníci se českobudějovickým
rodinám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, věnují již devět let,“ uvádí vedoucí charitní Poradny Eva paní Lucie Kolářová. „Díky
tomu známe dobře jejich životní podmínky a dokážeme pomoc cíleně nasměrovat. V loňském
roce jsme ze sbírky školních potřeb podpořili
172 dětí. Při předávání školních pomůcek jsme
viděli, jak velkou radost děti ze sešitů, pastelek,
nebo třeba kružítek mají,“ říká dále Lucie Kolářová.

Sbírka pomáhá především dětem
Začátek školního roku je obecně pro mnohé
rodiny finančně náročný. Sociálně slabé rodiny
to zvládají o dost hůře. Věci ze sbírky pomohou
dětem se startem do nového školního roku. Charitní Poradna Eva se dlouhodobě zabývá problematikou rodin, které žijí v sociálním vyloučení.
Na otázku, co by rodiny dělaly, kdyby školní

potřeby děti nedostaly darem, Lucie Kolářová
odpovídá: „Dětem by některé pomůcky na začátku školního roku samozřejmě chyběly. Rodiče jim obvykle později věci do školy dokoupí,
protože na ně škola vyvíjí tlak, a také proto, že
nechtějí, aby bylo jejich dítě vyřazeno v dětském
kolektivu. Peníze pak ale rodině chybí jinde,
například nezaplatí nájem či poplatky. Sbírka
pomáhá především dětem, je to pomoc pro ně.“

Co přesně děti potřebují a kam je možné
dary přinášet
Nejvíce potřebné jsou penály, sešity, obaly,
pera, vodovky, tempery, štětce, tužky, pastelky a fixy, kružítka, kalkulačky a školní tašky.
Máte-li jakékoliv dotazy (co darovat, kdy,
kde), jsme vám k dispozici na následujících
kontaktech: 731 402 833 (Lucie Kolářová) či
e-mail eva@charitacb.cz Sbírka trvá od 21.
července do 15. září 2014.
Dary do sbírky přijímáme denně od 8 do 12
a od 13 do 16 hod. (v pátek jen do 14 hod.)
na těchto místech: Poradna Eva, Riegrova 51,
Č. Budějovice (přízemí budovy) nebo ředitelství Diecézní charity Č. Budějovice.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Věrka Michalicová, Lucie Kolářová

menšin, mezi Rumuny, Maďary, Slováky, Čechy a Romy. Zdejší duchovní správce nám dal
k soužití menšin jednoduchou odpověď: „My
posuzujeme lidi podle toho, zda je člověk dobrý
nebo zlý, je jedno odkud pochází.“
Roman Tlapák

Beseda o bezdomovectví
a exekucích v Táboře
Začátkem června uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře besedu
s vedoucí Terénních programů Tábor a Občanské poradny Tábor paní Janou Pilzovou. Ta
představila činnost a jednotlivé služby Diecézní
charity České Budějovice, které působí v Táboře. Největší část byla věnovaná Terénním programům Tábor, jejichž cílem je aktivní vyhledávání osob bez přístřeší a osob v krizi.
Účastníky besedy velmi zajímaly počty lidí bez
domova a spolupráce městské policie s terénním programem, dále informace o finančních
zdrojích pomoci a jejích formách ze strany
DCH České Budějovice a městského úřadu, případně státu. Mgr. Pilzová představila nejčastější
důvody vzniku bezdomovectví v Táboře.
Besedy se zúčastnil i senátor Pavel Eybert, který přispěl do diskuze svými zkušenostmi běžného občana i starosty Chýnova.
Dotazy účastníků ukázaly přesah od praktické
pomoci k systémovému řešení (např. k přípravám zákona o sociálním bydlení). Rozvinula se
i diskuze o exekucích, jejich dopadech a oprávněnosti apod. Poděkování patří faráři Mgr. Ondřeji Kováči, který besedu inicioval, propagoval
a zajistil velmi příjemné prostředí s malým poJana Pilzová
hoštěním.
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Diecézní charita informuje

Charita se utkala se salesiány ve fotbale

Fotbalové utkání chlapců a mužů ve věku 15-20 let se uskutečnilo v sobotu 12. července 2014
na fotbalovém hřišti u ZŠ Emy Destinové na sídlišti Šumava v Českých Budějovicích. Mezi sebou
sehráli první zápas příznivci (klienti) Diecézní charity České Budějovice a příznivci (klienti) Salesiánského střediska mládeže – Domu dětí a mládeže České Budějovice. Výsledek byl 4:1 ve prospěch fotbalistů Salesiánského střediska mládeže. Vítěz utkání obdržel cenu v podobě vybraného
symbolického vstupného od návštěvníků a následně sehrál přátelský zápas s fotbalisty občanského
sdružení Nevo Dživipen z českobudějovického sídliště Máj (6:4 ve prospěch Nevo Dživipen).
Fotbalovému turnaji přihlíželo zhruba šest desítek fanoušků.
Přesné názvy fotbalových týmů:
1. FC ROMO (DCH České Budějovice, projekt Komunitní práce Novohradská - viz foto)
2. AC BENGA (Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže České Budějovice)
3. Nevo Dživipen (Občanské sdružení Nevo Dživipen, obyvatelé sídliště Máj v ČB)
Diecézní charita České Budějovice děkuje za spolupráci Salesiánskému středisku mládeže – Dům
dětí a mládeže České Budějovice, Mgr. Josefu Kropíkovi z Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, Mgr. Miroslavu Poláčkovi, řediteli ZŠ Oskara Nedbala, a panu
Věrka Michalicová
Radku Húskovi, dobrovolnému rozhodčímu turnaje.

Charita Kaplice se snaží
zvyšovat bezpečnost seniorů
Charita Kaplice přispívá ve Velešíně k zvýšení bezpečnosti seniorů v jejich domácnostech.
V této souvislosti obdrží všichni uživatelé
Charitní pečovatelské služby (CHPS) Velešín
informační letáčky se základními pravidly bezpečného chování s kontakty na nejdůležitější
instituce, které by jim mohly v případě ohrožení
jejich zdraví, života či majetku pomoci. Letáčky
roznáší uživatelům pracovníci CHPS Velešín,
kteří jim zároveň mohou poskytnout nezbytné
informace.
Dalších z novinek, vedoucích k zvyšování bezpečnosti našich uživatelů, je, že jsou pracovníci
sociální služby vybaveni pracovními průkazy
s fotkou a logem Charity ČR, kterými se prokazují před vstupem do domácnosti zejména
u nových uživatelů a zájemců o službu. Naše
pracovníky také poznáte podle červeného odznaku s logem Charity ČR, který mají připevněný na svrchní části oděvu.
V další etapě se budeme snažit navázat spolupráci s vedením jednotlivých měst a obcí, kde
bychom také chtěli letáky nechat k dispozici,
aby se dostaly do rukou co nejvíce potřebným
lidem. Doufáme, že se s našimi letáčky již brzy
setkáte také na dalších veřejných místech, jako
jsou např. lékárny či ordinace lékařů.
Senioři jsou obzvláště zajímavou cílovou skupinou pro domovní prodejce, podvodníky a zloděje a to zejména kvůli jejich důvěřivosti, neinformovanosti a osamělosti. Touto kampaní chceme
předejít v našem regionu zvyšování kriminality
páchané na seniorech a zvýšit pocit bezpečí seniorů ve vlastních domácnostech.
Lucie Kreuzigerová

Stavba skladu kompenzačních
pomůcek v Bělorusku

Duchovní zastavení pracovníků charit z českobudějovické diecéze

Společné slavení bohoslužby a následné agapé prožili 26. června 2014 zaměstnanci charit z českobudějovické diecéze. Setkali se v Kájově, kde jim sestry z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
připravily zázemí a milé přijetí. Sestřičkám z Kájova patří velké poděkování, stejně tak i P. Pavlu
Šimákovi, hlavnímu celebrantovi a kazateli při bohoslužbě. 
-iz-

Diecézní charita České Budějovice spolupracuje
s pinskou diecézní charitou již devátým rokem.
Díky českým dárcům zapojeným do projektu
Adopce na dálku mají běloruské děti z chudých
rodin v této oblasti šanci na lepší život. Finanční
podpora českých dárců („adoptivních rodičů“)
je využita v prvé řadě na zajištění vzdělávacích,
sociálních a zdravotních potřeb dětí z chudých
rodin.
V nedávné době se Diecézní charita České
Budějovice rozhodla na žádost ředitele pinské
charity P. Pavla Chaljavkina podpořit projekt
s názvem „Kompenzační pomůcky pro Bělorusko“. P. Pavel Chaljavkin požádal Diecézní
charitu České Budějovice o pomoc při realizaci
projektů na pomoc handicapovaným občanům,
zejména seniorům, ve své diecézi. Aby se mohl
projekt úspěšně rozběhnout, je třeba postavit
objekt, ve kterém se budou pomůcky pro handicapované shromažďovat a poté půjčovat potřebným. Stavba objektu již začala. Diecézní
charita Č. Budějovice podpořila projekt částkou
130.000 Kč, zbývající část finančních prostředLukáš Janda
ků doplnila pinská charita.
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Diecézní centrum pro rodinu

Červnový víkend pro rodiny už s příchutí prázdnin

V polovině června se konalo víkendové setkání
rodin - kde jinde, než na Nových Hradech.
Kdo se diví, že je to termín neobvyklý, ten má
pravdu. Diecézní centrum pro rodinu směřuje
konání těchto víkendů na dobu velikonoční, což
se letos nepodařilo. Objednaný termín na květen byl z vážných důvodů klášterem přesunut
a nebylo jednoduché vše sladit s plně obsazeným diářem vzácného hosta – Kateřiny Lachmanové, ThLic. Ale podařilo se, několik rodin
se přihlásilo a zažili jsme podivuhodné věci.
Přinášíme dva ohlasy účastníků jako zprávu o tomto setkání, několik fotografií. Kdo by
chtěl, může vidět víc na fotogalerii na webových stránkách http://www.dcr.bcb.cz/Fotogalerie/fg/Jake-je-to-byt-marnotratnym-synem

Jak jsme se učili
milosrdenství

Přednáška o milosrdenství, které všichni potřebujeme.

Nejprve jsme se kvůli tomu přihlásili na obvyklou jarní víkendovou akci DCR v klášteře
v Nových Hradech, na kterou tentokrát manželé Poláčkovi pozvali jako přednášející křesťanskou teoložku a psycholožku Kateřinu Lachmanovou. Ta má zpracováno i knižně vydáno
už roky mnoho zajímavých praktických témat
do života, jako např. lidskou lenost, odpuštění, různé druhy spiritualit apod. V pátek večer
při vzájemném seznamování (které tentokrát
nebylo moc náročné, protože se nás kvůli nucenému přesunu termínu konání sešlo jen 6 rodin, vcelku podobně „nastavených“) nás Katka
uvedla do svých tematických úvah a v sobotním dopoledni nám o milosrdenství sdělila
tolik inspirativních myšlenek, že těžko zde
vybrat jen některou – každého oslovilo něco
jiného, jak jsme si shrnuli pak při společné
večerní reflexi. Vycházela z milosrdenství Božího, kterého se máme dovolávat, abychom se
pak mohli snažit být milosrdní také navzájem.
Pokračování na 13. straně.
Zážitková hra Marnotratný syn - zastavení v hospodě U pštrosa.

Ve hře zažít odchod dítěte do světa - jsou tam
i docela vážné tóny.

Návrat ztracených synů - byl to doslova úprk k tátovi a běh synovi vstříc!
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Diecézní centrum pro rodinu

Milosrdenství v rodině je žádoucí!

Pokračování z 12. strany.

V programu pro děti bylo zdůrazněno milosrdenství otcovské na biblickém příběhu o marnotratném synu. Během sobotního dopoledne
ho s dětmi probraly místní sestry pomocí filmu
a omalovánek, starší děti zakusily Boží odpuštění při svátosti smíření a programu s jedním
z bratrů. Odpoledne pak rodiny společně zdramatizovaly tento příběh při vycházce do krásné okolní přírody a vyzkoušely si při tom formou postupných scén role milosrdného otce
a jeho dítěte, nejprve ztraceného rozhazováním
majetku, pak nešťastného svými svázanostmi a nakonec opět přijatého v otcově náruči.
Jako důkaz a připomínku dostaly děti od tatínků na závěr vlastnoručně vyrobený prsten,
a protože většina zúčastněných byli tentokrát
kluci, dárkem pro ně bylo i např. následné společné fotbalové či florbalové utkání v klášterní
zahradě. K povzbuzení otcovské role přispěla
i neděle s oslavou nejen Boží Trojice, ale také
svátku otců – každý otec přítomný v kostele
dostal po mši sv. lahvovou pozornost a k ní
v přání inspiraci, jak mluvit se svými dětmi.
Jinak probíhala celá akce podle už mnohokrát
osvědčeného schématu ke spokojenosti snad
všech, včetně maminek, které mohly tentokrát
trochu oddechnout v pasivnější roli rodinných
režisérek. Vedoucí Alena totiž měla vše tak
promyšleně připravené a opět dala do hry celé
své milé srdce, že to bylo pro všechny velmi
inspirativní. Manžel Pavel ji vždy dobře doplňuje hlavně po organizační stránce a oběma
jim za to moc děkujeme. Právě tak velkolepému novohradskému zázemí s příhodným názvem Klášter Božího Milosrdenství.
MaM

Ve dnech 13.-15. června jsme se zúčastnili víkendu pro rodiny v klášteře v Nových Hradech,
který pořádalo Diecézní centrum pro rodinu.
Provázelo nás téma „Milosrdenství v rodině
možné a dokonce žádoucí“, které nám zprostředkovala Kateřina Lachmanová. Sobotní
dopoledne bylo věnováno přednášce, v níž nám
Katka připomněla velikost Božího milosrdenství a nezbytnost milosrdenství našeho: k partnerovi, k dětem i k sobě samému. Na základě
Boží lásky, která se vůči nám projevuje jako
milosrdenství, se máme snažit aplikovat milosrdenství vůči ostatním, tedy mít soucit a trpělivost s chybujícími a být ochotní odpouštět.
Během našeho dopoledního programu se děti
pod vedením sester seznamovaly s příběhem
o marnotratném synovi, jehož roli si vyzkoušely

při odpolední procházce. Vyžádaly si od svých
otců peníze, které pak utratily za jídlo, pití a hazardní hry. Větší děti pokračovaly v hazardu
i poté, co prohrály peníze, což katechetickým
záměrem už nebylo. Pak je čekala cesta k vepříkům a konečně i rozhodnutí, že se přece jen
vrátí domů a poprosí o odpuštění. Cestu jim
zkrátili otcové, kteří jim běželi naproti. Po návratu do kláštera ještě tatínkové vyrobili dětem
prsten.
Večer jsme se sešli bez dětí a u vína probrali
další důležitá témata, např. rozdělení domácích
prací – velkou oblibu si získalo téma žehlení .
Děkujeme za zázemí kláštera, děkujeme manželům Poláčkovým za organizaci a Katce za zprostředkování tolik potřebného tématu.
Markéta Cinádrová

A klasické foto na závěr - to jsou ti, co byli osloveni Božím milosrdenstvím, ať to trvá na věky!

Diecézní centrum pro rodinu připravuje…
Duchovně relaxační pobyt pro rodiny
s Mons. Alešem Opatrným s názvem „Boží
království u nás doma“ 10.-16. 8. 2014
v Dobré Vodě u Hartmanic.
Bude pamatováno na 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

Pátek 29. 8.
18.00 – mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře
poté – Nikodémova noc (adorace, svátost smíření, duchovní rozhovory)
19.00 – na 1. nádvoří kláštera večerní koncert
skupiny Profesionálové
Sobota 30. 8.
9.30 – ranní duchovní slovo P. Vojtěcha Kodeta,
O. Carm.
10.30 – pontifikální mše svatá (hlavní celebrant
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP
12.00 – program na pódiu, zámeckém nádvoří
a zahradě (Hudební kolotoč – Petr Bende a Pavel – Divaldo Koráb – Princezna na hrášku –
Houslový koncert – Duo Lyrico- Magdaléna
a Štěpán Graffovi)
Biblická zahrada - výtvarné dílničky – lukostřelba – program pro mládež – skákací hrad
Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou Přednášky – komentovaná prohlídka baziliky –
adorace s komunitou Emanuel
se chystá na sobotu 30. 8. 2014.
Rodiny, rezervujte si tento termín! Tentokrát 15.30 – ukončení poutě, závěrečná modlitba,
přinášíme pro čtenáře Setkání podrobnější pro- požehnání
16.00 – procesí do poutního kostela na Zelené
gram, který je opravdu láká svou nabídkou:

hoře a (zámku) v sobotu ráno v 9 hod.
Vstup do všech muzeí v areálu zámku včetně
Zelené hory je zdarma. * K obědu si je možné
zakoupit produkty z místních rodinných farem.
* Před zahájením programu a po jeho ukončení bude jezdit mezi nádražím a areálem zámku
kyvadlová doprava. * Pro maminky s kojenci je
k dispozici místnost pro kojení a přebalování. *
Po všech stránkách je o rodiny postaráno, neváhejte se vydat na cestu .
Více informací na http://www.dcr.bcb.cz
Přednáška „Vztahy v rodině“ dne 23. 9. v 17
hod. v prostorách Latinské školy v klášteře
premonstrátů v Milevsku, akce koná ve spolupráci s Farní charitou Milevsko. Přednáška volně
naváže na květnové téma Láska a bezpečí v rodině, budeme společně uvažovat o rolích v rodině,
sourozeneckých konstelacích, možných deformacích vztahů v rodině. Na řadu přijde i docela praktické téma, jak to udělat, aby nám spolu
bylo dobře. Nabídneme inspiraci Školy lásky
PhDr. Jiřiny Prekopové.
Více na http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/2014/09
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poštovní schránka

Jihočeské kostelíky IV.
Jak již bylo velmi krátce uvedeno v Setkání
7-8/13, historie kostela sv. Petra a Pavla v Pohoří (Mirovicko) je velmi bohatá. Po rozsáhlé
rekonstrukci byl v listopadu loňského roku
znovu zpřístupněn. Oprava byla financována
z prostředků SZIF a 10 % z prostředků farnosti
za přispění sponzorských darů.
Farní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla byl donedávna spravován excurrendo z Mirovic, v současné době z Březnice, v rámci církevní evidence je veden jako samostatná farnost. Historický
popis je značně obsáhlý, vždyť vznik farnosti je
spojován s rokem 1384, matriky od roku 1675.
Kostel původně gotický byl přestavěn v první
polovině 18. stol., kaple byla přistavěna roku
1732.
Kostel byl začátkem devadesátých letech opraven, zatímco farní budova i nadále chátrá. Jak
uvedl mišovický starosta Jan Mrvík, je doslova v dezolátním stavu, jen s drobnými zbytky
vnitřního vybavení. Jistou dobu zde byla pobočka České spořitelny a jídelna zemědělského
družstva. Sám jsem měl možnost prohrabat se
haldou písemností, které zde na počátku století
v naprosto bezprizorném stavu zbyly.
P. Alois Havlíček nastoupil do Pohoří jako farář
10. 6. 1918. Byl ordinovaný v Českých Budějovicích 18. 7. 1909, jmenován kaplanem v Zátoni, na čas přišel do Pohoří, pak do Černívska
a Drahenic, kde působil do 10. 6. 1918. Odtud
se na vlastní žádost přestěhoval do Pohoří, kde
byl po biřmování v roce 1933 biskupem Š.
Bártou jmenován osobním děkanem. V květnu 1945 měl v obdělávání 13 ha polí a vedl
hospodářství (2-3 koně, 10-11 kusů hovězího
a 6-7 kusů vepřového) s pomocí hospodyně
Marie Beránkové, od roku 1933 Emilie Drnkové a dalších dvou služebných (Slováci Vojtěch
a Anna Šeriových). V listopadu 1949 vykonal

na faře předseda MNV Bohuslav Labský soupis strojů a dobytka, které byly odprodány občanům. Výtěžek 156 286 K byl prostřednictvím
spořitelny v Mirovicích odeslán na majetkovou
podstatu pozemkových reforem v Praze. Po 54
letech svého působení byl P. Alois Havlíček
dnem 1. 8. 1964 přeložen do důchodu a milostivým sdělením kapitulní konzistoře mu byl dovolen další pobyt na faře. Administrátorem byl
jmenován P. L. Zborovský z Mirovic.
Přesně až sem sahá vlastnoruční zápis P. A.
Havlíčka v Pamětní knize farnosti Pohoří.
Byla započata v roce 1940 a s tehdejší charakteristickou farní přesností popisuje soudobou
rozsáhlou opravu, pozlacení všech pěti oltářů,
soch, obrazů, kazatelny, křížové cesty a dosti
podrobně popisuje život farnosti a vedeného
hospodářství. Pro každého badatele je radostí
listovat a číst v tak pečlivě vedených knihách.

Kostel po opravě.

… Dne 26. 2. 1945 přijelo 67 německých
uprchlíků z Horního Slezska a byli ubytováni
ve zdejší škole. Školní děti učily se v hostinci
u Pohorských střídavě… Fara zdejší odvedla
(1940) do Hospodářského družstva v Mirovicích 15.75 met pšenice, 33.40 met ječmene,
8.10 met ovsa…
V říjnu 1953 stavební kombinát Mirovice prováděl opravu farní budovy a kostela… Oprava
zdi kolem kostela roku 1956 stála 2 270 K…
Farní hřbitov byl převeden do správy MNV 3.
10. 1956…
Následkem politických poměrů a změn po válce a roku 1948 byly zrušeny Patronátní úřady,
které měly na starosti potřeby a podpory pro
své svěřené patronátní kostely a fary. Tak tomu
bylo i v Drahenicích u knížete Lobkowicze. Tento patronát trval od polovice 18. st. a předtím
již od konce 15. století…
Podrobně je uveden seznam předaných matrik za přítomnosti matričního referenta ONV
v Písku a matrikáře MNV Mirovice Václava

Pozůstatek farního hospodářství.

Klášterky dne 8. 2. 1952. Zápisy v matrikách
jsou zapsány od roku 1667 do konce roku 1949.
Zároveň byly odevzdány i indexy a další agenda farnosti Pohoří, agenda vikariátu. Do předávaných archiválií patřila i Pamětní kniha fary
Pohoří z let 1738-1894.
Nejspíše rukou P. K. Kosteleckého je dopsán poslední list této Pamětní knihy. Uvádí,
že po odchodu P. L. Zborovského (přeložen
do Plané n. Lužnicí) dojíždí do Pohoří nový duchovní správce P. K. Kostelecký…
V roce 1973 byla provedena výměna šindelové
krytiny věže a oprava omítek. Bolestivým zjištěním byla okolnost, že část zapůjčeného lešení
se ztratila (celkem 37 trubek).
18. 10. 1973 zemřela dlouholetá kostelnice
paní Otylie Klímová, nástupcem se stal Václav
Blahna z Minic.
V prosinci 1974 zemřel v Putimi, dosáhnuv
věku více než 90 let, bývalý zdejší duchovní
správce P. Alois Havlíček. Vedle spolubratrů
v kněžské službě se pohřbu zúčastnili i požárníci z Pohoří, rakev zesnulého byla nesena
z domu smutku do kostela a odtud na hřbitov.
Druhou poklidnou neděli adventní roku 1975
narušila zpráva, že v noci bylo z kostela odcizeno 10 cínových svícnů. Zloději se vloupali
na kůr a odtud se spustili do kostela. V postní době roku 1976 byly zakoupeny nové kancionály. Tímto zápisem Pamětní kniha končí
a byla uložena na faře v Mirovicích.
Z  jiného historického zdroje (dobového) se
dále můžeme dočíst:
* Pohoří – Též Pohoř, Podhoří, Podhoř. 28
domů s 218 obyvateli (103 m, 115 ž), panství
Čimelice. Patronka Anna kněžna z Lobkovic
na Drahenicích. Kostel sv. Petra a Pavla byl
již r. 1369 farním, dle některých připomíná se
Pokračování na 19. straně.
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poštovní schránka

Pouť k Panně Marii
Klokotské

VI. Noční pouť
do Pohoří na Šumavě

***

z Českých Budějovic
do Pohoří a zpět

ve čtvrtek 14. srpna 2014
19 hod. - koncert
Žesťový soubor TAkvintet
pod vedením Richarda Mlázovského,
na varhany Ladislav Šotek

***
v pátek 15. srpna 2014
17 hod. - mše svatá
P. Václav Hes

***

Hrob biskupského vikáře a děkana v Pohoří
P. Fr. Beránka, papežského komoří,
rytíře řádu císaře F. Josefa.

již r. 1128 a později v l. 1344, 1350 a 13521405 v děkanátu Bozenském, po husitských
válkách náležel jako filiální k Mirovicům, v l.
1659-1708 zdejší faráři přisluhovali kostelu ve Stražišti. V postranní kapli sv. Anny z r.
1723 je prastarý obraz sv. Anny, jenž farnímu
kostelu byl darován od Vil. hr. Krakovského
z Kolovrat. Kostel přestavěn byl v předešlém
století z románského slohu a mnohými dary obdařen od Kolovratů Krakovských, kteří tu jsou
v kryptě pochováni.
Na věži jsou 4 zvony, z nichž největší z r. 1566
pořízen byl nákladem Václava Běšína z Běšin
na Bělčicích a jeho choti Žofie Běšínové z Břízy i osady Pohořské ulit od Brikcího zvonaře
v Praze. Druhý zvon dal ulíti Vilém hr. Krakovský z Kolovrat a jeho choť Marie Františka, roz.
hr. z Valdštejna a třetí zvaný „Mareška“ asi dle
dárce, má got. čes. nápis snad ze XIV. st. Hřbitov byl r. 1858 zřízen.
Přiznám se, a nestydím se za to, že jsem měl
slzy v očích, když jsem se starým trámovím dostal až ke zvonům. Leč - byly zde jen dva. O to
víc bylo zajímavější další pátrání. Z rozhovoru
se Standou Kuželkovým jsem se dozvěděl, že
zvon „Mareška“ je skutečným skvostem. Za 1.
sv. války zde zrekvírovali dva zvony - nejstarší zvaný Mareška a druhý „polední“. Na ten
se zvonilo při běžném zvonění, syn kostelníka Klímy ho později objevil někde ve skládce
v Praze „Na Maninách“ a chlapi ho přivezli
zpět. Vašek Blahna, který zde dlouho dělal kostelníka, uměl zvonit oba najednou.
Ať přicházejícím na bohoslužbu dál zvoní důstojně na cestu a jim oběma zmíněným na věčnost. 
František Růžička, České Budějovice

Pro ty, kteří se chtějí podívat
do krásného koutu Novohradských hor.
Pro ty, kteří hledají svoji životní cestu.
Pro ty, kteří stojí před těžkým
životním rozhodnutím.
Pro ty, kteří chtějí zažít netradiční pouť
s kamarády.
Pro ty, kteří to chtějí prostě jen zkusit.

v sobotu 16. srpna 2014

pátek 12. 9. - sobota 13. 9. 2014

8 hod. - mše sv.

Pouť do zaniklé osady
Pohoří na Šumavě s kostelem
Panny Marie, Matky Dobré rady.

P. Jan Böhm, vojenský kaplan
Svatováclavského praporu

10 hod. - hlavní mše sv.
kard. Dominik Duka, OP
arcibiskup pražský

14 hod. - beseda
s kard. Dukou

15 hod. - Klokotské hodinky 
a svátostné požehnání
s krátkou adorací

17 hod. - mše svatá
P. Karl Zaiser, OMI
Od rána možnost přistoupit
k svátosti smíření

Sraz je v pátek v 17.45 hod.
na vlakovém nádraží
v Českých Budějovicích,
návrat v sobotu kolem 14. hod.
na autobusové nádraží
v Českých Budějovicích.
S sebou:
130,-Kč na dopravu, teplé oblečení,
jídlo, karimatku, spacák.
(Tentokrát si všechny věci poneseme
sebou celou cestu!)

***

Trasa:

v neděli 17. srpna 2014

Vlakem do Rybníka a dále přes Dolní
Dvořiště, Rychnov nad Malší,
Svatý Kámen, Cetviny, Leopoldov
až do Pohoří na Šumavě.

10 hod. - mše svatá
P. Vlastimil Kročil, sídelní kanovník
Katedrální kapituly u sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích,
vikář táborského vikariátu

15 hod. - zpívané Klokotské
hodinky
se svátostným požehnáním

***
 Srdečně zvou
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
a obláti Panny Marie Neposkvrněné
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor
tel. 381 232 584,
e-mail: klokotyomi@volny.cz
www.klokoty.cz
V sobotu dopoledne (8-13 hod.)
bude ke kostelu přístup autem
omezený.

Proč vůbec na pouť vyrazit?
Občas nás potkávají velmi důležitá
rozhodnutí, která náš další život
zásadně ovlivní.
Je dobré se za tyto kroky modlit
a také za ně obětovat nějakou
tu fyzickou námahu.
Vrcholem bude mše sv.
na místě kostela Panny Marie,
Matky Dobré rady.

Přihlášení:
Pokud chceš jet, pak se, prosím,
přihlas nejpozději do čtvrtku 4. září!

Přihlášky a bližší infomace:
Josef Prokeš, krikjp@gmail.com
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KAŠPERSKÉ HORY
A MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY

Dovolená
v českobudějovické diecézi

vás zvou na

www.bcb.cz

POUTNÍ SLAVNOSTI PANNY MARIE SNĚŽNÉ
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
1.-3. SRPNA 2014
PÁTEK 1. 8.
17.00

Mše sv. k příležitosti zahájení výstavy (kostel sv. Markéty)
Celebruje Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze

18.00 Vernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou (Muzeum Šumavy)
22.00	Tiché světelné procesí (kostel sv. Markéty)
22.30 Adorace - meditace při svíčkách (kostel Panny Marie Sněžné)

SOBOTA 2. 8.
17.00
17.40

Gregoriánské nešpory - Schola Introitus (kostel sv. Markéty)
Slavnostní procesí s korouhvemi a milostnou soškou
(kostel sv. Markéty)

18.00
20.30

Česko-německá mše sv. (kostel Panny Marie Sněžné)
Benefiční koncert při svíčkách - Spirituál kvintet
(kostel sv. Mikuláše)
Vstupenky Ticketpro a Infocentrum Kašperské Hory

NEDĚLE 3. 8.
10.00
15.00
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Gregoriánská pontifikální mše sv. (kostel sv. Markéty)
Celebrují Msgre. Dr. Rudolf Voderholzer, biskup řezenský,
Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze
Žehnání poutníkům (kostel Panny Marie Sněžné)
Hudební doprovod Eibenschläger Sänger (SRN)

Obecní úřad Zubčice
ve spolupráci

s Římskokatolickou farností
Věžovatá Pláň
pořádá v neděli

27. července 2014

Vzpomínkovou slavnost
u příležitosti 100. výročí
vyhlášení 1. světové války
Program

Na památku 100. výročí
začátku 1. světové války
bude P. Jan Böhm,
vojenský kaplan v Táboře

v pondělí 28. 7. v 17 hod.
sloužit

mši svatou
za padlé a jejich rodiny
u pomníku padlých v Táboře-Klokotech
za účasti starosty a místostarostky
města Tábor.

13.00 - shromáždění u pomníku
padlých na návsi v Zubčicích,
duchovní slovo a vzpomínka
na padlé rodáky  
13.30 - pěší pouť do kostela
ve Věžovaté Pláni
15.00 - poutní požehnání v kostele
sv. Anny ve Věžovaté Pláni
spojené s modlitbou za všechny
padlé vojáky 1. světové války.
Srdečně zveme všechny občany, zvláště
potomky a příbuzné padlých vojáků.

Železná Ruda
Farní domov se nachází v centru Železné
Rudy přímo u kostela Panny Marie Pomocné
z Hvězdy. Farní domov nabízí ubytování pro
jednotlivce, rodiny s dětmi a skupiny v jednoduše zařízených pokojích. K dispozici je
zahrada vybavená houpačkami, klouzačkou
a nabízí možnost grilování. Kapacita objektu
35 osob.
Kontakt: Helena Hánová, mob.: 606 673 199,
e-mail: farnidomov@gmail.com,
web: www.farnidomov.com

Dobrá Voda u Sušice
Dům sv. Vintíře býval původně farou na Dobré Vodě u Hartmanic. V současné době dům
sv. Vintíře nabízí ubytování ve tří až pětilůžkových pokojích. Pro návštěvníky jsou k dispozici kuchyně, jídelny, dětský koutek, dětské
hřiště a velká terasa s překrásným výhledem.
Pro bohoslužby lze využít kostel se skleněným oltářem. Kapacita objektu 35 osob.
Kontakt: Václav Volenec, mob.: 604 403 269,
e-mail: vintirdum@gmail.com,
web: www.vintir-dum.eu

Tábor-Klokoty
Poutní místo Klokoty leží v západní okrajové části Tábora. V těsné blízkosti klášterního
komplexu je Dům Emauzy, který nabízí ubytování ve čtyřlůžkových pokojích. K dispozici
je společenská místnost s vybavenou kuchyní.
Kapacita objektu 20 osob.
Kontakt: Hana Koukalová,
mob.: 603 224 665, e-mail: hana.koukalova13@gmail.com, web: www.klokoty.cz

Žirovnice
Pastorační středisko Žirovnice nabízí možnost
ubytování pro účely rekreační, duchovní, táborové a sportovního soustředění. K dispozici
je rozsáhlá uzavřená zahrada. Ubytování je
nabízeno celoročně v pokojích 1. a 2. kategorie. Kapacita objektu 50 osob.
Kontakt: Dana Smoleňáková,
mob.: 731 405 547, e-mail: ubytovani@farazirovnice.cz, web: www.farazirovnice.cz

Zálší
V roce 2012-2013 byla zrekonstruována fara
v obci Zálší, která nabízí ubytování v letních měsících pro rodiny s dětmi nebo menší
skupiny do 20 osob. Malebná krajina Borkovických blat láká turisty a cykloturisty k poznávání tohoto výjimečného kraje. Kapacita
objektu 20 osob.
Kontakt: P. Marek Donnerstag,
mob.: 603 456 125, e-mail: ftynjakub@c-box.
cz, web: http://zalsi.webnode.cz

Dovolená v českobudějovické diecézi vám
přináší možnost odpočinku a poznání pohostinného kraje, bohatého na přírodní
krásy, kulturní památky a lidové tradice, zároveň je také příležitostí k posílení vašeho
duchovního života.
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Personalia
Ustanovení
P. Jan Löffelmann JC.D. byl k 1. 7. 2014 odvolán z funkce obhájce svazku Metropolitního
církevního soudu Arcidiecéze pražské, a k témuž datu jmenován soudcem Metropolitního
církevního soudu Arcidiecéze pražské.
P. Mgr. Dušan Siard Sklenka, OPraem. byl
od 1. 7. 2014 ustanoven administrátorem farnosti Lukavec a excurrendo administrátorem
farností Křešín a Vyklantice, vše vikariát Pelhřimov.
P. Dominik Hroznata Holický, JC.D. byl
od 8. 7. 2014 ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti děkanství u kostela sv.
Mikuláše v Českých Budějovicích, vikariát
České Budějovice-město.
Ukončení kněžské služby v diecézi
P. Rudolf Vošický byl k 1. 7. 2014 odvolán
z funkce administrátora farnosti Lukavec
a excurrendo administrátora farnosti Vyklan-

tice, vikariát Pelhřimov.
Upřímně mu děkujeme za jeho více než dvacetiletou kněžskou službu v naší diecézi a pro
další léta odpočinku mu přejeme hojné Boží
požehnání.
Životní jubilea
P. Karel Vrba, Záhoří, oslaví 22. 7. 2014 své
osmdesáté narozeniny.
František Benda, trvalý jáhen Vlachovo Březí, oslaví 7. 8. 2014 své sedmdesáté narozeniny.
Bc. Josef Capůrka, Strunkovice nad Blanicí,
oslaví 18. 8. 2014 své padesáté narozeniny.
P. Mgr. Jiří Kalaš, Kněžský domov Č. Budějovice-Suché Vrbné, oslaví 1. 9. 2014 své
čtyřicáté narozeniny.
P. Mgr. Jaromír Stehlík, Pelhřimov, oslaví 9.
9. 2014 své padesáté narozeniny.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

-acebb-

Sobota 23. 8. 2014

Taizé 2014 v Praze!

Putim u Písku

Na pozvání Ekumenické rady církví
v ČR a České biskupské konference se
setkají desetitisíce mladých lidí z celé
Evropy i dalších kontinentů od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze
na 37. evropském setkání mladých.
Bude to další zastavení na „pouti důvěry
na zemi“, kterou už víc než 35 let organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteří
se těchto setkání účastní, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi
lidmi různých generací, mezi křesťany
různých tradic a mezi národy. Chtějí tak
prohloubit svou víru a sociální cítění.

3. prázdninové
setkání přátel
Duhy

DUHA
Program:
11:30
12:00
13:00
19:00

příprava na bohoslužbu
mše sv. v kostele
sv. Vavřince v Putimi
pohoštění na farní zahradě,
pro děti indiánské tvoření
a teepee, loutkové divadlo
předpokládaný závěr

Přítomni budou hosté
z rakouské redakce časopisu.
Přijeďte celá rodina
nebo si uspořádejte farní výlet.
Je možné si domluvit nocleh,
tel. 731 402 878.

Komunita Taizé toto setkání připravuje
ve spolupráci s křesťanskými společenstvími Prahy a jejího okolí. Program se
skládá z několika velmi jednoduchých
prvků: sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, společné modlitby, tematických setkání a sdílení společného času s hostitelskými rodinami.
Mezi dalšími místy, která evropská setkání už hostila, byla města Řím, Berlín,
Londýn, Paříž, Brusel, Varšava, Vídeň,
Budapešť, Barcelona, Ženeva a Lisabon. V roce 1990 desetitisíce mladých
lidí přijely sdílet svou víru a radost
s obyvateli Prahy.
Další informace najdete na stránkách:
http://www.taize.fr/cs a http://www.facebook.com/TaizePraha2014.
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Karmelitánské
NAKLADATELSTVÍ
román na dovolenou
Maria Calasanz Ziescheová - Poutník
8. století – neklidná doba plná válek
a násilí. Právě do ní je zasazen napínavý příběh biskupa Pirmina, který
se stal zakladatelem a také prvním
opatem kláštera Reichenau na ostrově
v Bodamském jezeře.
brož., 269 s., 249 Kč

pro děti
Zuzana Holasová - Strašidelné
město
Napínavý pohádkový příběh o přátelství, které překonává temné síly.
váz., 88 s., 159 Kč

Jan Twardowski - Beránek
Další příběhy k prvnímu svatému přijímání, které navazují na úspěšný titul
váz., 108 s., 159 Kč
Poklad.

rodinám:
Rob Parsons - Supermatce řekni sbohem
Autor se v knize snaží předat poselství, které shrnul ze zkušeností
mnohých žen. Jde mu hlavně o to,
aby maminkám nadlehčil břemeno
neúměrných nároků na sebe sama
a na dokonalé zvládání nesourodých životních
rolí.

Jaro Křivohlavý - O šťastné rodině
Rozsahem nevelká knížka českého odborníka na rodinné vztahy
prof. Jaro Křivohlavého se snaží rodině pomoci zaujmout k problémům
a těžkostem v soužití nadějnější postoj, aby nepropadala panice ani katastrofickému myšlení a naučit ji tvořivým způsobem zvládat změny.
brož. 96 s., 99 Kč

Elias Vella - Výstup na horu manželství
Podněty pro duchovně zdravější manželský život od známého exercitátora
a kazatele původem z Malty.
brož., 192 s., 199 Kč

Bernard Peyrous - Život Marty Robinové
Nejlepší životopis významné francouzské mystičky 20. století z pera
postulátora její kauzy blahořečení.

váz., 344 s., 279 Kč

P. Vojtěch Kodet - Provokující Ježíš
Záznam přednášek Vojtěcha Kodeta,
pronesených v rámci akce Tři dny
křesťanské spirituality v Brně r. 2014.

CD, MP3, 99 Kč

David Torkington - Poustevník
Nové vydání bestselleru. Dobrodružné vyprávění o modlitbě a osobním
vztahu s Bohem.
brož., 124 s., 139 Kč

www.ikarmel.cz
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SETKÁNÍ - AKTUALITY 

Radio Proglas
vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém
týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.
K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří také
České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech. Mši
sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci a prázdnin).
* Co způsobuje opakující se povodně a sucha?
Proč dochází k extrémním výkyvům počasí?
Co je to eroze půdy? Jak vážné je nebezpečí
degradace zemědělské půdy? A jaký význam
má vysazování stromů ve městech a ve volné
krajině? S ředitelem brněnské Nadace Partnerství Miroslavem Kundratou hovoří o aktuálních problémech současnosti redaktor Petr
Pospíšil. Občanskou společnost, která se angažuje na poli ochrany životního prostředí, podrobněji představíme v pondělí 28.7. od 22.00.
Nadace nabízí finanční pomoc obcím, školám
a dalším občanským společnostem na výsadbu stromů, nabízí odbornou péči o již vzrostlé stromy, podporuje šetrnou dopravu budováním cyklostezek, poskytuje praktické rady
při výstavbě energeticky nenáročných domů
apod. Při realizaci projektů se navíc snaží zapojit místní obyvatele a podporuje tak vědomí
sounáležitosti a spoluodpovědnosti za veřejný
prostor.
* V prázdninovém vysílání Kafemlýnku, v relaci směrované především pro matky na mateřské dovolené, se budeme vzdělávat. Své brány totiž otevřela Manželská univerzita 2014.
V pravidelném čase, každé úterý od 9.30 hovoří salesián docent Jindřich Šrajer z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích o širokém spektru témat týkajících se svazku muže a ženy. S redaktorkou
Kateřinou Brichcínovou rozebírají problematiku plodnosti v manželství či sexuality jako
daru a cestě ke vztahům. Dotýkají se tématu
předmanželských vztahů, hodnotí šance a rizika manželství, reflektují vztahy mezi rodiči
a dětmi a v neposlední řadě také mezigenerační konflikty. V jednotlivých pořadech doplní
brněnské redaktorky Ivana Horáková, Irena
Kintrová a Adriana Růžičková také písničky,
soutěže, recepty nebo pozvánky na prázdninové akce.
* Redaktor Petr Kronika připravuje na úterý
29.7. od 22.00 pořad s názvem Matice Římovská, jehož reprízu zachytíte v pondělí
4.8. od 9.30. Pro mariánské poutní místo Římov u Českých Budějovic s kostelem Svatého Ducha, Loretou a pašijovou cestou byl
v roce 1946 založen spolek Matice Římovská.
Komunistický režim ale po několika letech
zadusil její působení – rozprášil zakládající
členy. Ochránce a příznivce Matice, tehdejší
českobudějovický biskup Josef Hlouch, strávil
dlouhá léta v internaci. Až na podzim loňské-

ho roku vzniklo nové občanské sdružení Matice Římovská. Jednatelka obnovené Matice
Římovské, pracovnice českobudějovického
biskupství v oblasti památek Iveta Černá, promluví v regionální půlhodince jihočeského
studia Jan Neumann o minulých a současných
vazbách k Římovu, o důvodech vzniku, smyslu a činnosti osvětového spolku, o touze dát
tomuto místu nový život v setkávání člověka
s člověkem a s Bohem. Jak poznamenal českobudějovický světící biskup Pavel Posád, je
obvyklé, že každé „pořádné“ poutní místo má
svou Matici. Měl by ji proto mít i Římov.
* Původní knížecí oratoř v římskokatolickém
kostele v Lysicích se před pár lety proměnila
v dílnu architekta Jiřího Šťasty. Vytváří zde
především kamenné mozaiky - naposledy to
byla mozaika dvou archandělů pro novou zvoničku Nejsvětější Trojice v nedalekých Kunicích. Dokument Terezie Breindlové pojmenovaný Poznávat Boha skrze umění povypráví
nejen o tom, jak mozaiky vznikají, ale i o duchovním rozměru uměleckých děl. Uvádíme
v cyklu Mezi slovy v sobotu 2. 8 ve 22.10 nebo
v opakování ve čtvrtek 7. 8. od 9.30.
* Bůh, náš Otec – tak se jmenuje nová kniha, do které se začteme v další Knihovničce
Proglasu. Autorem je francouzský dominikán
Jean-Claude Sagne, jenž ukazuje, jak vztah
k Bohu Otci prozařuje všechny oblasti lidského života a naplňuje je svobodou a radostí. Knihovničku připravuje Lenka Makovcová
Demartini a Marie Blažková ve spolupráci
s nakladatelstvím Paulínky. Premiéru zachytíte
v neděli 3.8. od 13.20, reprízu pak v pátek 8.
8. od 10.00.
* V sobotu 16.8. od 17.00 naladíte další regionální pořad z českobudějovického studia nazvaný Cesty Simonetty Šmídové. V borovanském klášteře v současné době probíhá výstava
obrazů autorky, která pochází z Brna, ale léta
už žije v obci Hrádek blízko Sušice. Matka
sedmi dětí začala naplno malovat v době, kdy
vážně onemocněl její manžel. Tehdy se tvorba
pro ni stala způsobem sdílení, kterým vyjadřovala nejen svůj vnitřní boj se strachem a úzkostí, ale ještě víc své poselství o těžkém hledání
a nalézání světla, které dává naději. O  jejím
životě i tvorbě, kde má nezastupitelné místo
rodina, pohovoří s autorkou redaktorka Jitka
Skřičková. Těšit se můžete také na reportážní
ohlasy ze zmíněné výstavy. 
-js-
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Papež František - U mne je vždy otevřeno
Rozhovor, který na podzim 2013 vedl
s papežem Františkem jeho spolubratr
a redaktor italského čtrnáctideníku Civiltá Cattolica P. Antonio Spadaro SJ.
Díky četbě jejich rozhovoru se čtenáři
otevře v celé šíři vize papeže Františka o světě,
ve kterém žije on i my, a také jeho „obyčejná“ lidská stránka.
Váz., 164 str., 185 Kč

Liturgický kalendář 2015
Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních diářů či
biblí. Každá stránka obsahuje jeden
týden. Dny jsou barevně odlišeny
podle liturgického období. Obsahuje
modlitby na přímluvy evangelistů, vysvětlení jejich symbolů a také popis metody lectio divina.
Nechybí ani další informace, na které jste zvyklí
z předešlých diářů. 
Brož., 64 str., 48 Kč

Kapesní diář na rok 2015
Ke každému dni je uveden církevní a občanský
svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky u každého dne. Nově jsou přidány odpovědi k žalmům.
Váz., s plastovými deskami, 144 str.,
desky v barvě modré nebo bordó, 88 Kč

Velký diář na rok 2015
Diář formátu A5 v pevné vazbě s modrou či zelenou obálkou se zlatou ražbou. Ke každému dni
uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a liturgické texty, antifona
k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého
měsíce uvedeny úmysly apoštolátu modlitby. Diář
obsahuje dostatečný prostor pro adresy a poznámky, přehledný měsíční kalendář r. 2015 a 2016
a další praktické informace. Pro r. 2015 s myšlenkami k evangeliím dne. Vyjde v srpnu, 200 Kč
Na webu možnost objednat si tento diář
dopředu s 15 % slevou.

Dary Ducha svatého (nové záložky)
Lze je zakoupit v jednom setu (7
jednotlivých záložek + 1 zahrnující
všechny dary) nebo jednotlivě. Jde
o originální zpracování grafické i textové (úryvek papežovy homilie, biblické verše a modlitba).
Barevné s textem z obou stran, 4 Kč

Nepřehlédněte prázdninové knižní tipy (lze zakoupit jen u Paulínek nebo přes jejich e-shop):
Rodinná témata: Sebeúcta mého dítěte; Vývoj
dítěte; Správní rodiče? 
(50 Kč/ks).
Pro mládež a duchem mladé rodiče: Buen camino 
(110 Kč).
Pro ty, kdo se chtějí o prázdninách více ponořit
do Boží přítomnosti: U Boha a u lidí  (80 Kč).

www.paulinky.cz

Dětské vikariátní poutě 2014
Vikariát Český Krumlov

Vikariáty České Budějovice-město a venkov

Vikariát Prachatice

Vikariáty České Budějovice-město a venkov

Vikariáty České Budějovice-město a venkov

Dětské vikariátní poutě 2014

Vikariát Prachatice

Vikariát Sušice-Nepomuk

Vikariát Pelhřimov

Vikariát Strakonice

Vikariát Sušice-Nepomuk

