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Nikdy se nám nedostane štěstí přijít 
do nebe, pokud nebudeme konat dob-
ré skutky. Ale nelekejme se. To, co Bůh 
od nás žádá, není nic výjimečného, ani 
nad naše síly či schopnosti. Nežádá 
od nás, abychom seděli celý den v kos-
tele, nechce od nás ani těžké skutky po-
kání, které by nám zničily zdraví. Nechce 
od nás, abychom rozdali všechen svůj ma-
jetek chudým (i když jsme ve skutečnosti 
povinni dát chudému tolik, kolik můžeme, 
abychom se zalíbili Bohu, který nám při-
kázal, abychom tím odčinili svoje hříchy). 

Ano, i kdybychom měli chatrné zdraví, 
anebo kdybychom dokonce byli nemoc-
ní, existuje jeden způsob, jak se můžeme 
lehce postit. I kdybychom byli zcela chudí, 
ještě stále můžeme dát almužnu. Jakkoli 
bychom byli zaneprázdněni, můžeme se 
modlit k dobrému Bohu ráno a večer, ba 
i celý den bez toho, abychom se nechali 
vyrušit v naší činnosti. 

Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností 

Úryvek z kázání sv. Jana Maria Vianne-
ye (1786-1859) o tom, jak může kdokoliv 
a za jakýchkoliv okolností konat skutky al-
mužny, postu a modlitby.

září 2014
ročník
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Pouť Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách
Musím přiznat, milí čtenáři, že jsem done-
dávna nevěděla, kdo je Panna Maria Sněž-
ná, resp. znala jsem jen italský chrám, bazi-
liku Santa Maria Maggiore. Při závěrečné 
pontifikální mši v neděli létaly kostelem sv. 
Markéty papírky připomínající sníh, aby tak 
připomněly původní legendu o sněhu jako 
znamení pro postavení kostela.
V  „Kašperkách“  jsou  tři  kostely  a  pouť  se 
slaví  ve  svatostánku  Panny  Marie  Sněžné, 
ve kterém se však dnes běžně mše nekonají, 
protože zde není elektřina a kostel sv. Marké-
ty na náměstí  je  i z  jiných důvodů vhodněj-
ší. Já a  jiní poutníci  jsem se však do  tohoto 
pseudorománského  kostela  alespoň  v  tyto 
dny podívala. 
Místní duchovní  správce Tomas van Zavrel, 
velice aktivní kněz, opět připravil třídenní du-
chovní slavnosti. Jako dobrovolník jsem měla 
na starosti hlídání hlavního kostela a prodej 
lázeňských oplatek z pouti s  jinými suvený-
ry a  také komunikaci s návštěvníky, kterých 
v létě pobývá v Kašperských Horách opravdu 
hodně. A mnozí  často  i  se  svými  ratolestmi 
navštíví kostel, který  tvoří hlavní dominantu 
náměstí...
V pátek večer se konala mše sv., kterou celeb-
roval administrátor naší diecéze Mons. Adolf 
Pintíř  a  kterou  k  překvapení  a  radosti  orga-
nizátorů  navštívil  také  emeritní  biskup  Jiří 
Paďour, chystající se na porciunkule k svým 
bratrům-kapucínům  v  Sušici.  Mons.  Pintíř 
zopakoval,  jak  je dobré, že se v  těchto mís-
tech  mohou  pokojně  shromažďovat  němečtí 
a čeští věřící! Sama jsem byla před několika 
lety  překvapena,  když  jsem  poprvé  zavítala 
na bohoslužbu do tohoto horského kostela, že 
je  křížová  cesta  popsána  německy.  Mezitím 
se vyměnili  tři kněží a my jsme svědky,  jak 
se  zde  lidé  obou  národností  stále  scházejí. 
A  díky  otevřenosti  a  jazykové  vybavenosti 
současného  faráře  se  konají  různá  společná 
setkání,  třeba v nedalekém domu sv. Vintíře 
u Hartmanic. 
Po  mši  pak  zahájil  známý  historik  a  speci-
alista  na  křesťanskou  ikonografii  prof.  Jan 
Royt  výstavu  o  památkách  jihozápadních 
Čech  v  místním  muzeu.  Krásné  exponáty 
madon se podařilo shromáždit řediteli muzea 
PhDr. Horpeniakovi.
Večer  patřil  adoraci  v  kostele  Panny  Marie 
Sněžné,  kterou  vedl  skaut  a  jáhen  z  Prahy 
Jan Pečený. I tato tichá aktivita při svíčkách 
a za doprovodu hudby si získala mnohé ná-
vštěvníky. Jak jsem se dozvěděla následující 
dny, pro někoho to bylo vůbec poprvé. Kato-
lické náboženství skýtá velkou různost v pro-
jevech a  rituálech. Prázdninová noc nahrává 
těmto setkáním.
V  sobotu  se  za  účasti  pražské  scholy  kona-
ly nešpory a průvod s korouhvemi vedl opět 
k  Panně  Marii  Sněžné.  Zde  se  pak  konala 
česko-německá  mše  sv.  Malá  děvčata  o Ve-
likonocích  pokřtěná  nesla  ozdobenou  sošku 

Panny  Marie  a  také  pomáhala  s  nádhernou 
výzdobou.  Letos  jsme  měly  všechny  kytky 
bělostně  zabarvené  připomínající  sníh  ten-
krát v Itálii, jen ty lilie ne a ne vykvést! Velký 
nápis  Maria  z  malých  kvítků  pak  také  po-
máhala vytvořit před kostelem Panny Marie 
Sněžné. V neděli se konala pontifikální mše 
za  účasti  Msgre.  Dr.  Rudolfa Voderholzera, 
biskupa  z  Regensburgu,  a  více  než  čtyřech 
set  návštěvníků,  z  nichž mnozí  ještě necho-
dili  ani  do  školy. To  píšu  s  mírnou  nadsáz-
kou, ale atmosféra mi trochu připomínala ne-
dávnou charismatickou konferenci, kde  také 
není o malé děti nouze. V Kašperkách je mše 
ve  starobylém  kostele,  ale  lidé  s  dětmi  zde 
v hojném počtu tráví dovolenou a mnozí jsou 
kupodivu  katolíky:).  Takže  se  při  bočních 
lavicích  běhalo  a  občas  svačilo,  ale  všichni 
přitom bedlivě poslouchali krásná slova pana 
biskupa  o  stavění  mostů  ale  také  o  tom,  že 

ty  vzácné  a  drahé  věci  v  životě  si  nemůže-
me koupit  za peníze,  ty dostáváme od Pána 
darem.  Je  to  láska  a  přátelství  nebo  zdraví. 
Léky můžeme koupit, ale zdraví si koupit ne-
můžeme,  řekl biskup Rudolf, který  je velmi 
nakloněný přeshraniční spolupráci. Važme si 
své víry a děkujme za ni, nejen proto že nám 
pomáhá lehčeji překonat životní obtíže. 
Poté se na faře konalo s posezení pro pozva-
né s tradiční bavorskou hudbou. Byl to velice 
náročný ale výživný víkend,  taková výprava 
do jiného světa. Abych zase přistála nohama 
na zemi, udělala jsem si následující den volný 
a vydala  se na nordwalking po  šumavských 
lesích, kam každého čtenáře srdečně zvu. Ješ-
tě je čas. I v září jsou lesy a jezera na naší Šu-
mavě krásná. A na konci září se koná tradiční 
česko-německá mše na Dobré Vodě u Hart-
manic, kde je známý oltář Vladěny Tesařové.

Jiřina Panušková
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 ČeSKé BUdějovice
9:00 vystavení světcova relikviáře v kostele 
 obětování Panny marie v Českých budějovicích
9:30 koncelebrovaná mše sv. při příležitosti 
 „kněžského dne“
14:00  vystavení světcova relikviáře v katedrále sv. mikuláše 
 v Českých budějovicích - duchovní program 
 s možností přijmout svátost smíření
16:00  mše sv. (po jejím skončení bude relikviář převezen 
 do Tábora)

 TáBor-KloKoTy
18:00 při příjezdu přivítání u vchodu do areálu s vyzváně-
 ním zvonů, modlitba růžence
18:30 mše sv. s chrámovým sborem
poté katecheze a osobní svědectví o sv. J. m.Vianneyovi
 (francouzsky s tlumočením do češtiny), 
 společná modlitba a uctění ostatků
 promítání filmu v Emauzích (poutní dům)
	 současně	příležitost	k	celonoční	adoraci
21:00 v průběhu noční adorace bude možnost přistoupit 
 k svátosti smíření v kostele 

Ubytování v poutním domě Emauzy je možné si zarezervovat
u pí Koukalové 603 224 665.

úterý 16. 9. 2014

České Budějovice
Tábor-Klokoty

Tato akce probíhá z iniciativy královéhradeckého biskupa Mons. jana 
vokála u příležitosti roku povolání, který letos v královéhradecké diecé-
zi prožívají. organizátoři nabídli tuto možnost také ostatním diecézím. 
jak uvádějí ve svém dopise: „…jsme přesvědčeni, že přítomnost této 
vzácné relikvie znamená pro celou naši církev velkou příležitost, po-
žehnání a milost“. 
P. Frédéric vollaud, který společně s P. rolandem varinem přiveze 
z Arsu vianneyovo srdce, na toto téma sám řekl: „Očekávejte velké mi-
losti na všech místech, kde bude relikvie přítomná.“
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Pouť k Panně Marii 
Sněžné

Dlouholetou a tradičně významnou událostí na-
šeho města je pouť k Panně Marii Sněžné. Byla 
opět  nádherná,  ale  měla  ještě  hlubší  rozměr 
než v minulých  letech. Začalo  to v pátek mší 
sv. v kostele sv. Markéty, která zahájila výstavu 
Gotické umění v krajích Otavy a Úhlavy. Naše 
město  navštívil  nejvyšší  představitel  českobu-
dějovické  diecéze,  administrátor  Mons. Adolf 
Pintíř.  Mši  sv.  doprovázel  věhlasný  varhanní 
virtuos  Prof.  Michal  Novenko  a  mezzosopra-
nistka  Ivana Klimentová. Poté výstavu zahájil 
významný historik umění Prof. Jan Royt z KTF 
uK, který následně doprovodil účastníky boho-
služby do Muzea Šumavy v Kašperských Ho-
rách, kde proběhla první komentovaná prohlíd-
ka této pro náš region tak jedinečné výstavy. 
Večer  kolem  22.  hodiny  se  u  vchodu  kostela 
sv.  Markéty  shromáždilo  přibližně  60  lidí  se 
svíčkami a vyrazili tichým procesím ke kostelu 
Panny Marie Sněžné, kde  se konala hodinová 
meditace  slovem  i  hudbou.  Vedl  ji  jáhen  Jan 
Pečený a na varhany doprovázel prof. Michal 
Novenko. Atmosféra byla velmi produchovnělá 
a velký počet přítomných nás velmi potěšil.
V sobotu si návštěvníci mohli prohlédnout pře-
krásnou  výzdobu  kostela  sv.  Markéty,  kterou 
připravila Alena  Bernardová  z  Úbislavi  spolu 
s  Jarkou  Korandovou  a  dětmi  z  Klubu  Jonáš. 
Letos  byl  také  poprvé  k  vidění  restaurova-
ný  obětní  stůl,  který  byl  dlouhá  léta  odložen 
v márnici kostela  sv. Markéty. Totéž platí pro 
krásný kříž, který  se vrátil do předsíně koste-
la. Za povšimnutí stojí také krásná ikona Pan-
ny Marie s Jezulátkem, kterou farnosti daroval 
PhDr. Vladimír Horpeniak. Spolu s panem fa-
rářem  šetří  na  druhou  ikonu  Krista  Spasitele, 
jež by byla jejím protějškem. 
odpoledne se oproti minulému roku shromáž-
dil dvojnásobek návštěvníků k zpívaným mari-
ánským nešporám, které tento rok doprovázela 
Schola Introitus. Po nich se dlouhý průvod 120 
osob vydal za modlitby  růžence s milostnými 
soškami a korouhvemi do kostela Panny Marie 
Sněžné, kde  účastníci průvodu před vchodem 
obdivovali  nádherný  květinový  pozdrav  z  díl-
ny Aleny Bernardové, Jarky Korandové a dětí 
z Klubu Jonáš. V kostele pak následovala čes-
ko-německá mše sv. 
Večer  se  mnoho  lidí  přesunulo  do  kostela  sv. 
Mikuláše, kde se konal benefiční koncert Spi-
rituál  kvintetu.  Kostel  byl  naplněn  až  do  po-
sledního místa a výnos šel opravu varhan ve sv. 
Markétě, které  jsou ve  špatném stavu a dělají 
našemu  městu  ostudu. Většina  návštěvníků  se 
snad dostala domů před velkou bouří hřmící při 
odchodu domů nad Kašperskými Horami.
V neděli vrcholila církevní část poutních slav-
ností pontifikální mší sv., kterou celebroval bis-
kup Rudolf z německého řezna. Jeho pozitivní 
charisma a radost prýštící z jeho osoby muse-
la obohatit každého z přibližně 400 účastníků 
bohoslužby. opět padaly květy růží z nebe (ze 
stropu  sv.  Markéty),  když  zazněla  závěrečná 

píseň Salve Regina. Za českou stranu přivítali 
tohoto  vzácného  hosta  administrátor  diecéze 
Mons. Adolf Pintíř a paní starostka Bernardová. 
Po mši sv. se průvod odebral do Muzea Šuma-
vy, kde se  tradičně modlil „Anděl Páně“ před 
sochou  Panny  Marie  ochranitelky.  Slavnostní 
oběd, který měla na starosti Helena Pekárková 
se  svým  týmem,  byl  vynikající  a  všichni  pří-
tomní  odešli  spokojeně  domů.  odpoledne  se 
pouť  uzavřela  žehnáním  poutníkům  v  kostele 
Panny Marie Sněžné za doprovodu Eibenschla-
ger Sänger z Grafenau. 
Už teď se už můžeme těšit na další ročník, 
1. a 2. srpna 2015. Přípravy jsou již v plném 
proudu. 
Kašperskohorská pouť byla i tento rok velkým 
zábavným i duchovním zážitkem a díky neví-
dané  spolupráci  mezi  městem  a  farností  kaž-
dým rokem přiláká stále větší počet poutníků, 
místních i vzdálených. Děkujeme všem pomoc-
níkům,  zejména  těm,  kteří  dělali  neviditelné 
práce, jako např. velkolepé úklidy, obsluhu, hlí-
dání kostela, prodej vstupenek apod. i těm kteří 
se za zdárnou pouť modlili. Patří jim velký dík.
  Marcela Havelková

Zleva: Mons. Adolf Pintíř a Msgre. Dr. Rudolf Voderholzer

Hosté s P. Zavrelem a jeho spolupracovníky.

DIECÉZNÍ marIÁNsKÉ 
VEČEŘaDLo

v růženeckém kostele 
v Českých Budějovicích

v sobotu 18. října 2014 
ve 14 hod. 

ProgrAM
1. Modlitba svatého růžence
2. Modlitba za Svatého otce

3. Svátostné požehnání
4. Čtení poselství z knihy „Kněžím, 

přemilým synům Panny Marie “
5. Zasvěcení se Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie
6. Mše svatá; hl. celebrant 

Mons. Pavel Posád, pomocný biskup

Předpokládané ukončení večeřadla 
v 16.30 hod.
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Slavnost u kaple byla radostná...
V neděli 13. července v dopoledních hodinách 
se sešlo větší množství návštěvníků a věřících 
u kaple Panny Marie Lurdské v Chrobolech, 
aby  společně při mši  svaté oslavili  znovuvy-
svěcení  této  sakrální  budovy.  Byl  požehnán 
také pramen vody, vyvěrající v těsné blízkos-
ti kaple, kterou v roce 1902 nechala vystavět 
místní  rodačka  paní  Rozálie  Zierlingerová. 
Kaple s pramenem se pak stala téměř duchov-
ním  centrem  nejen  pro  tuto  vesnici,  ale  také 
vyhledávaným místem modlitby pro lidi celé-
ho prachatického regionu. 
V době padesátých let však začala chátrat, až 
z ní zbyla pouze  troska, která se později do-
čkala  své  rekonstrukce.  Díky  dobrým  lidem 
z vesnice, místnímu panu starostovi oldřichu 

Valouchovi a německým rodákům byla kaple 
postupně  opravena  a  v  roce  2003  slavnostně 
otevřena. od té doby se tu vždy o zdejší pouti 
první  zářijovou  neděli  scházejí  nejen  věřící, 
ale také rodáci a místní patrioti při každoroční 
adoraci. Konal se zde již také krásný adventní 
koncert s velkou účastí lidí a na letošní pouť se 
chystá další.
Letos byla kaple „znovuvysvěcena“ a po více 
než  padesáti  letech  se  zde  slavila  mše  svatá 
za účastni hlavního celebranta, prachatického 

vikáře P. Mgr. Josefa Sláčíka. 
Celý  obřad  byl  velmi  slavnostní  a  opravdu 
radostný. Hudební doprovod zajistili mladí ze 
skupiny  Elaion  spolu  s  Hankou  Muškovou, 
Milanem Hanžlem a  také Martinou Pivoňko-
vou z Prachatic. 
Na  závěr  bylo  připraveno  drobné  pohoště-
ní od místních farníků a  také přípitek s nově 
požehnanou vodou z pramene, která všechny 
příjemně občerstvila.

Petr Juhaňák, Prachatice

Ačkoliv byl víkend ve znamení deště a ne-
pohody, klokotský poutní areál žil naplno 
každoroční poutí k Panně Marii Klokotské. 
A letos možná ještě o to více, že hlavní mši 
svatou celebroval arcibiskup pražský, kardi-
nál Dominik Duka, OP.
Pouť  začala  již  ve  čtvrtek  slavnostním  kon-
certem žesťového souboru TAkvintent pod ve-
dením  Richarda  Mlázovského  a  varhan  pana 
Ladislava  Šotka,  který  spolehlivě  zaplnil  celý 
kostel. V pátek program pokračoval mší svatou, 
kterou celebroval P. Václav Hes.
Hlavní  program  se  odehrával  v  sobotu,  kdy 
do  areálu  začaly  proudit  davy  poutníků,  při-
čemž mnozí šli pěšky, a to i z dosti velké dálky. 
Za  všechny  lze  jmenovat  skupinku  poutníků, 
kteří dorazili pěšky z Mladé Vožice. 
V  8  hod.  již  byla  sloužena  první  mše,  kterou 
celebroval  P.  Jan  Böhm,  kaplan  Svatovác-
lavského  praporu.  Hlavní  mše  svatá  začala 
v  10  hodin  a  celebroval  ji  tentokrát  kardinál 
Dominik Duka. Ten měl v Táboře nabitý pro-
gram  -  dorazil  v  9  hod.  na  žižkovo  náměstí, 
kde  jej na  radnici města přivítal místostarosta 
Mgr.  Emil  Nývlt.  Návštěva  na  radnici  trva-
la půl hodiny a kardinál  se mj.  stihl podepsat 
do kroniky města. Po mši svaté ho čekala ještě 
diskuze s poutníky a zájemci z řad veřejnosti, 
na kterou se velmi těšil a která byla velmi živá. 

Kardinál duka na Klokotech
Kardinál Duka zodpověděl mnoho otázek a ne-
vyhýbal se žádným tématům.
Pouť pokračovala až do neděle, kdy vyvrcholi-
la slavnostní mší v 10 hodin, kterou celebroval 
P. Dr. Vlastimil Kročil, táborský vikář a sídelní 

kanovník  Katedrální  kapituly  u  sv.  Mikuláše 
v Českých Budějovicích. Po celou dobu poutě 
byl pro poutníky připraven bohatý doprovodný 
program včetně výstavy fotografií.

M. Candra
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vzpomínková slavnost k výročí začátku 1. světové války
Téměř  v  každé  vesnici  najdeme  na  návsi,  ná-
městí nebo na hřbitově upomínku na oběti první 
světové války se jmenným seznamem padlých.
Sama  se  vždy  při  příchodu  do  našeho  kostela 
na Šumavě zastavím u bílého pomníčku obětem 
této války, na kterém je mj. napsáno jméno mého 
dědečka. Byl to otec mého otce a padl, když byl 
táta  malý.  Ze  vzpomínek  babičky  i  ostatních 
lidí vím, že děda byl výborný muzikant, učitel 
a dobrý člověk a že padl, když se snažil zachrá-
nit svého kamaráda, který byl raněný. 
To je jeden z příběhů této války. Kolik takových 
lidí zemřelo a stále ještě v různých válkách umí-
rá a většina lidí neví, proč se zabíjejí ti, kteří se 
vůbec  neznají,  kteří  nemají  a  mnohdy  ani  ne-
znají  důvody  těchto  válek,  a  umírají,  přestože 
by mohli vykonat mnoho dobrého a prospěšné-
ho pro svět!

Také my jsme si připomněli u klokotského po-
mníčku padlé nejen z Klokot, ale vůbec všechny 
oběti této války. Bylo velmi dobré a vhodné, že 
zde byli zástupci Města Tábora, a to pan starosta 
a paní místostarostka. 
Slova  P.  Jana  Böhma  při  promluvě,  i  slova 
textů  zvolených  pro  tuto  příležitost,  se  přesně 
trefila  do  atmosféry  slavnosti,  která  byla  veli-
ce milá, dojemná a působivá. Protože hlavním 
tématem  byla  láska.  Láska,  o  které  mluví  sv. 
Pavel, je to, co je nejvíce zapotřebí nám, lidem, 
je to cit, který chybí dnešnímu světu, ve kterém 
vládne  touha po majetku, po moci a ovládání. 
Kde soucit a schopnost odpouštět a pomáhat je 
považován za slabost. Ale bez lásky nejsme nic 
protože: „láska nejedná nečestně, nehledá svůj 
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.“   
 Eva Kozáková

Postřehy z konference 
charismatické obnovy 
2014 očima účastnice

už  poněkolikáté  jsem  se  vydala  na  dalekou 
cestu do jihomoravské metropole Brno. A opět 
jsem nebyla zklamaná. Již zhruba každý pátý 
katolík z ČR navštěvuje - stejně jako já - tuto 
ojedinělou  akci,  kterou  lze  v  Evropě  srovnat 
jen s menší ve Velké Británii. 
Nebojte se! Toto  motto  jsem  si  letos  připo-
mněla, když jsem se začetla do životopisu Jana 
Pavla II., a je to také pro mě hlavní myšlenka, 
kterou  jsem  si  odnesla  z  letošní  konference. 
Připomněl ji nejen Mons. Michael Slavík, ale 
také  Mons.  Aleš  opatrný  při  závěrečné  mši, 
kterou přenášela  i TV  Noe. Ta  zde byla  jako 
již  tradičně  přítomná  se  svou  sympatickou 
komentátorkou  S.  Ludmilou  Němcovou.  Je 
zajímavé, že pokud žije člověk ve vztahu s Bo-
hem, ať jako Bohu zasvěcená osoba nebo jako 
laik, při pozorném pohledu zjistíme, že je sku-
tečně tam, kde má být. Tato sestra s příjemným 
hlasem  také  příjemně  vypadá,  chodí  vypnutá 
jako  svíce,  ve  vzpřímeném  postoji  vždy  plně 
soustředěná. 
Diváky  si  získal  zahraniční  host  z  Francie 
P.  René-Luc,  který  uměl  s  vtipem  říci,  že  se 
na něj nikdy neusmálo tolik lidí jako zde. Mlu-
vil  o  čtyřech  symbolech  evangelistů,  jejichž 
vlastnosti  zajímavě  přirovnal.  Měli  bychom 
mít  kontemplativní  pohled orla,  andělský po-
hled na ostatní, sílu a vytrvalost býka a agre-
sivitu  ke  zlu  lva.  Byl  též  překvapený  velkou 
účastí mladých lidí. 
P. Vojtěch Kodet mluvil jako kniha a sám při-
znal,  že  se  vlastně  modlit  neumí.  Tím  zahá-
jil  celou  konferenci,  která  se  nesla  v  duchu: 
„Pane, nauč nás  modlit se.” Prý si to uvědomil 
při setkání s Matkou Terezou nebo sv. Janem 
Pavlem II., při jejich kontemplativním pohledu 
během modlitby. Jako by byli v tu chvíli jinde 
a probíhalo mezi nimi a Bohem něco nevidi-
telného a přitom hmatatelného. Neumím to asi 
správně  popsat,  čímž  se  P.  Kodetovi  omlou-
vám. 
Sympatický mladý kněz Vlastimil Kadlec zase 
všechny  rozesmál  vsuvkou  o  košilo-svetrech. 
P. Kadlec bydlí v Plzni s mladými muži, kteří 
studují  a ve volném čase  se všichni  společně 
věnují modlitbě. Také se starají o domácnost. 
„Vypadá to hezky, ale blbě se to pere a v létě 
je v tom horko a v zimě zima...“ Je to zkratka. 
Reklama  a  jiné  věci  dnešní  doby  nám  chtějí 
vnutit pohodlnou zkratku. Ale Bůh má jiný po-
hled, jeho čas nás nenutí chvátat, ozdobil svou 
přednášku tento kněz. 
Můj malý synovec nedávno pochopil slovo ka-
marád. Skládali jsme kostky s Bořkem (stavi-
telem) a Týnou, tato pohádka patří k jeho nej-
oblíbenějším, a když jsem mu řekla, že Týna je 
Bořkova kamarádka, chvíli se na ně s němým 
úžasem  díval  a  pak  radostně  celé  odpoledne 
chodil a říkal „karamádka”. Zatím znal jen po-

4. října 2014 

1. ŘÍjNová SoBoTA 
NA KloKoTecH

s P. vlastimilem Kadlecem, oMi
členem společné duchovní správy 

oblátů v Plasích u Plzně

maria: místo setkání s Kristem

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

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

ČeSKá KŘeSťANSKá 
AKAdeMie v TáBoŘe

vás zve na přednášky 

do emauz (poutní dům) 
v Táboře-Klokotech

pondělí 22. září v 18 hod.
Marek O. Vácha kněz, biolog 

První kapitola bible 
a současná věda

středa 8. října v 18 hod.
P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS kněz, 

šéfredaktor časopisu Duha 
Církev ve CmYKu,

obraz církve ve společnosti

Pokračování na 7. straně.
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V sobotu 26. července 2014 se v kostele sv. 
Bartoloměje  ve  Ktiši  a  u  pomníku  padlých 
na  tamní  návsi  konala  modlitba  za  padlé 
v první světové válce. Bylo to téměř 100 let 
ode dne jejího vyhlášení (28. července 1914), 
a proto bylo jistě vhodné připomenout nejen 
její oběti, ale i potřebu modlit se za mír.
Po  bohoslužbě  v  kostele  následoval  za  pří-
tomnosti  několika  desítek  občanů  a  hos-
tů  pietní  akt,  na  němž  promluvila  starostka 
obce paní Ilona Mikešová a předseda Spolku 
Bartoloměj  Roman  Frček.  Účastnili  se  jej 
také zástupci válečných veteránů z Prachatic 
a odsunutých rodáků ze Ktiše a okolí. Po po-
ložení věnců k pomníku padlých následovala 
modlitba, kterou vedl ředitel DCžM Roman 
Dvořák. Tato modlitba odrážela nejen vděč-
nost za mír, ale také vědomí, jak snadno vzni-
kají nepokoje přerůstající ve válečné konflik-
ty, jak pozorujeme na různých místech světa, 
a jak je třeba bdít na stráži hodnot pokojného 
soužití a trvale vyprošovat tento dar každému 
z nás, naší společnosti, naší zemi.

Roman Dvořák

Ktišská modlitba 
za padlé a za mír

Krajkářské slavnosti v Sedlici
Podle historických záznamů se krajky v Sedlici vyráběly již v 15. století. Největšího rozkvětu 
dosáhlo krajkářství v 19.  a počátkem 20.  století. V  současné době  se krajkářská  tradice opět 
rozvíjí, byla otevřena prodejna krajek, připravuje se muzeum, každý druhý rok se pořádají kraj-
kářské slavnosti.
Letošní ročník se konal v sobotu 9. srpna 2014. Součástí slavností byla také výstava krajek s cír-
kevní tematikou z bavorského města Tiefenbach v kostele sv. Jakuba. Příprava výstavy probíhala 
ve středu pod vedením paní Martiny Srbové a z plánovaného odpoledne se protáhla až do večera. 
Kromě bavorských krajek ve vitrínách byly vystaveny také rochety a oltářní plátna zdobená kraj-
kami ze Sedlice. Celou slavnostní atmosféru v kostele umocňovaly krásně naaranžované květiny. 
V sobotu krátce po slavnostním zahájení na náměstí v Sedlici se skupina německých hostů z Ti-
efenabachu přesunula do kostela, kde je pan David Maňhal seznámil s historií kostela a provedl 
interiérem. Ve  farním sále pak hosté  z Bavorska  shlédli prezentaci o historii  sedlické krajky, 
kterou připravila paní Kateřina Brabcová.
Vystavené  krajky  obdivovaly  nejen  zkušené  krajkářky  ze  Sedlice  a  okolí,  ale  i  všichni,  kdo 
do kostela po celý den přicházeli. Zájem o výstavu byl neobvykle vysoký. Dozorovou službu při 
výstavě si rozdělili farníci, takže byl zajištěn důstojný průběh. Mnoho návštěvníků obdivovalo 
nejen exponáty, ale i výmalbu kostela v beuronském stylu. Výstava zůstala v kostele až do dru-
hého dne, takže kdo to nestihl v sobotu, mohl si ji prohlédnout ještě v neděli po mši.
Poděkování patří také faráři P. Marcinu Piaseckému za umožnění této výstavy v kostele.

Ludmila a František Jirsovi

jem, když jsme doma mluvili o svých kamará-
dech. Počítače a mobily nás učí zdánlivě pou-
žívat  symboly,  ale  ve  skutečnosti  je  používat 
neučí. Symboly se stávají povrchními a jejich 
význam se vyprazdňuje. Jak se můžu s někým 
„přátelit přes facebook?” Kamarád je ten, kdo 
mě chápe, kdo mi pomůže. Komu mohu pomo-
ci já, atd. Tak děkuji, že propracované přednáš-
ky na konferenci vedou k hlubšímu poznávání 
a doteku našeho křesťanství. S Bohem se mů-
žeme dopřát ponořit se do hloubky nikoli  jen 
rychle konzumovat. Jídlo bylo skvělé a když si 
člověk spočítal, že stačí jít stát frontu až po tři 
čtvrtě  hodině,  ani  příliš  dlouho  nestál.  Dětí 
na dětské konferenci bylo 750 a aby se někam 
vešly,  museli  nám  organizátoři  pronajmout 
větší halu, kde zbyl prostor také pro kapli. To 
byla jedna z mých největších radostí! Svatostá-
nek v pevné konstrukci. 
organizace byla perfektní. A velmi se mi líbil 
kulatý  stůl  na  téma:  Výzvy papeže Františka. 
Zúčastnění hosté připomněli, jak skvělé je, že 
máme dva papeže, kteří se mají rádi a vzájem-
ně  se  podporují.  Jinak  dle  očekávání  připo-
mněli  Františkův  apel  na  chudobu  a  reformu 
církve.  Chodí  nám  z  vatikánské  banky  stejné 
faktury jako z civilních bank, to je posun, dal 
nám nahlédnout sekretář Mons. Holub pod po-
kličku. P. Kodet řekl, že se mu líbí jeho zájem 
o každého  jednotlivého člověka  (nacházet  ře-
šení pro konkrétní osoby v konkrétní situaci). 
A P. Bogdana Stepiena při přímluvné modlitbě 
něco tak rozesmálo, že se udělala taková lavina 
smíchu,  až  dobrá  nálada  zaplnila  celé  výsta-
viště. A Víta Marčík rozesmál úplně všechny. 
Tolik postřehy jednotlivce. 

Jiřina Panušková

Pokračování ze 6. strany.
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„Buďte svatí, 
jako já jsem svatý!“

Tak znělo motto  letošního tábora dětí v Kájově. 
V týdnu od 6. do 11. července se na zdejší  faře 
sešlo na 27 dětí, aby společně prožily několik dní 
a zamýšlely se nad různými povoláními v církvi. 
Začalo se v neděli táborákem, při kterém se nad 
opékáním  buřtů  dobře  seznamovalo.  Pondě-
lí  bylo  věnováno  řeholnímu  životu.  Dopolední 
katechezi  o  povolání  k  tomuto  životu  si  připra-
vila  sestra Alena  z  řeholní  komunity  v  Kájově. 
Představiteli tohoto povolání byli svatý František 
z Assisi a svatá Klára. odpoledne děti toto téma 
zpracovávaly výtvarně a dramaticky. Tři skupiny, 
do kterých byly děti rozděleny, mezi sebou sou-
těžily o nejlépe zahranou scénu ze života svatého 
Františka  s  názvem  „Dokonalá  radost“.  Poté  - 
jako každý den - následovala příprava na večerní 
mši svatou, kdy se děti učily zpívat žalmy a mešní 
písně, vybrané vždy k tématu dne. Po mši svaté 
následovala večeře a po ní hodnocení dne. Děti si 
měly každý den všímat dobra, které udělal někdo 
druhý, a večer ho za to pochválit. učily se vidět 
na druhých dobro a mluvit o druhých v dobrém. 
V úterý bylo na pořadu dne povolání k rodinnému 
životu. Katechezi vedli manželé Balkovi z Černi-
ce a za vzor rodinného života byla vybrána Svatá 
rodina. A po dobrém obědě opět společná práce 
pod vedením zručné výtvarnice Terezky a divadlo 
pod dohledem paní Štěpánky Talířové. 
Středa  byla  věnována  angažovaným  laikům 
v čele s představitelem svatým Václavem, kterého 
nám v dopolední katechezi představila opět paní 
katechetka  Talířová.  Pod  jejím  vedením  si  děti 
vyrobily z kolíčků na prádlo malé figurky sv. Vác-
lava na koni, a odpoledne, pod vedením Terezky 
Lukešové,  zase  tři  překrásné  korouhve  svatého 
Václava. Večer pan učitel  Jiří Balek s dětmi na-
cvičil ke mši svaté Svatováclavský chorál.
Ve čtvrtek – hurá – jelo se na výlet do Českých 
Budějovic. Ten den byl  totiž věnován svěceným 
osobám a jejich představiteli (komu jinému v naší 
diecézi)  svatému Mikuláši. Po  romantické cestě 
vlakem část  dětí  vystoupala na Černou věž,  za-
tímco ostatní využily návštěvy katedrály ke svaté 
zpovědi a na věž stihly vylézt po mši svaté ve 12 
hodin. Po obědě se šlo na exkurzi na biskupství, 
kde  celou  skupinu  provedla  hodná  katechet-
ka  olga  Švecová.  Poté  následovalo  hodování 
na  zmrzlinových  pohárech  v  restauraci  Vatikán 
na Lannově třídě. Zpáteční vlak měl víc než ho-
dinu  zpoždění,  ale  paní  kuchařka  přesto  čekala 
na  děti  s  dobrou  večeří,  po  níž  následovala  už 
jen  každodenní  krátká  večerní  modlitba  v  kapli 
a pak hned do postelí, protože uf, ten den byl ale 
únavný!
A nastal pátek, den loučení. Dopoledne ještě po-
slední velká soutěž, pak dobrý oběd, hodnocení, 
odměny a diplomy. Diplom dostali všichni: děti, 
vedoucí a dokonce i paní kuchařky, i když každý 
ho měl za něco jiného. Každý z nás je totiž jiný, 
každý máme od Pána Boha jiné dary, které nám 
dal, abychom je užívali k dobru druhých, a stali se 
svatými, jako on je svatý…   BAJ 

Farní tábor Paní láryfáry na Majdaleně

Od 11. do 17. srpna patřila louka na Majdaleně dětem a jejich rodičům na farním táboře s názvem 
Paní Láryfáry. Paní Láryfáry je literární postava ze známé knihy pro děti od Betty McDonaldové. Paní 
Láryfáry má nejen ráda děti, ale umí léčit i všelijaké dětské neduhy, jako např. „Žalobajdu, Nahluch-
lici, Toměnebavínu“ atd. Na farním táboře se sešlo 67 dětí a 23 dospělých, které o děti své i svěřené 
vzorně pečovali. Každý den byl naplněn množstvím her, katechezí a pohádkou na dobrou noc, kterou 
děti po skupinách sami nacvičovaly. Počasí bylo sice dosti deštivé, ale na náladě celého tábora se to 
rozhodně neprojevilo.  MF

V srpnu se na faře v Nové Cerekvi konal letní tábor pro děti ve věku od 6 do 12 let. Naším tématem 
byla plavba přes oceán a objevování Ameriky. Děti nejdříve vyráběly loď a musely si nachystat sa-
mozřejmě i zásoby pro plavbu po moři. Pak jsme vypluli. Plavba byla spojena s výletem do Kame-
nice nad Lipou. Zde jsme navštívili zámek, zámeckou zahradu, památnou lípu, ale nejoblíbenější 
bylo hřiště u místní Základní školy. 
Ve středu děti objevovaly novou zemi, vypravily se do lesa, kde k tomu účelu hrály různé hry. 
Ve čtvrtek mezi sebou osady soupeřily o to, která z nich je lepší, a to soupeřením podobným olym-
pijským hrám. Tábor jsme uzavřeli vyhlášením nejlepší osady a nechyběly ani diplomy. Naše letní 
táborové setkání jsme zakončili slavením mše svaté pro děti i jejich rodiny. Děti se na přípravě 
bohoslužby i samy podílely. 
I přes rozmary počasí jsme všichni odjížděli domů spokojeni a plni dobrodružných zážitků. Těšíme 
se zase za rok! DS

Letní setkání dětí na faře v Nové Cerekvi
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Pevnost Boyard – letní tábor Klokoty
Klokotský farní dům Emauzy to v druhé polo-
vině srpna neměl lehké. Jen co stačil trochu vy-
dechnout po sobotním pohoštění pro kardinála 
Dominika Duku a kněze z okolí při příležitosti 
hlavní pouti k svátku Nanebevzetí Panny Marie, 
už se v pondělí 18. srpna do posledního místa 
zaplnil celkem 40 účastníky  tradičního  letního 
tábora.
Děti  čekalo  dobývání  pevnosti  Boyard  podle 
stejnojmenné  francouzské  soutěže. Celý  týden 
plnily úkoly, za které získávaly klíče k pevnosti, 
ve věži dostávaly hádanky od otce Fury a další. 
Za  zodpovězení  posledních  otázek  na  základě 
získaných  indicií  všechny  skupiny  čekalo  ote-
vření  vrat  pevnosti  (klášterních  vrat)  a  po  na-
sbírání  zlaťáků  na  všechny  čekaly  zasloužené 
odměny. Mezi třešničky na dortu až snad na dvě 
výjimky každý započítal úterní lezení na skálu 
nad Lužnicí (díky Aničce), všichni pak středeč-
ní  celodenní  výlet  na Kozí Hrádek  a  čtvrteční 
přespání na zámku Červená Lhota. V pátek nás 
už  tradičně  přivítal  otec  Jenda  Turek  na  věži 
táborského kostela a protáhl nás i kostnicí bez 
kostí pod klášterním kostelem Narození Panny 
Marie. 
Stejně  jako  loňský  tábor  jsme  zamýšleli  tábor 
vést s trochou výuky angličtiny, což se tentokrát 
podařilo  v  míře  naplněné:  obláti  Panny  Marie 
zprostředkovali  přítomnost  římského  studen-

ta  původem  ze  Srí  Lanky,  jáhna  Dhanushky 
Fernanda, který svou přítomností a milým pří-
stupem děti  „nutil“ k mezinárodní konverzaci. 
K  mezinárodnosti  přispěla  i  přítomnost  dvou 
dětí z Anglie: Kryštofa a Katie. Ta měla mj. vý-
sledky typu: už umím anglicky popěvek z toho 
a toho seriálu, on se na něj dívá taky, tyhle ná-

ramky pletou v Anglii taky, ale jiným způsobem 
a  mnoho  dalšího.  Na  farní  nedělní  mši  svatou 
jsme  si  díky  Jirkovi  a  Dhanushkovi  nacviči-
li  píseň v  angličtině  a  sinhálštině,  společně  se 
naposledy vyfotili a s trochou smutku v srdcích 
se vrátili do svých domovů. Na shledanou příští 
rok!   Hana Koukalova

Z prázdninového pobytu v Petříkově
Také  děti  z  Borovanska  ke  konci  prázdnin 
vyrazily  na  několikadenní  pobyt.  Tentokráte 
do nedalekého Petříkova, malé vesničky upro-
střed lesů. Mohli  jsme si  tedy plnými doušky 
užívat lesa, poznávat ho, děkovat za něj a chvá-
lit Pána Boha za to, že nám dal přírodu.
Prožili jsme spolu pěkné chvíle: lesní hry, dvě 
mše  svaté  –  jednu  v  místní  kapličce  a  jednu 
v  lese,  výlet  na  Červené  Blato,  besedu  s  bý-
valým táborníkem Mírou, dnes lesním inžený-
rem. 
Jeli jsme vlakem do Vyšné a odtud šli k našim 
přátelům Věrce a Míšovi na statek, kde pro nás 
připravili oběd, a pak nám ukázali  a povídali 
o jejich zvířátkách. Děti si mohly zachytat ryby 
v jejich rybníčku - moc nebraly, jen Kristýnka 
chytila línka. Pro mě byl zážitek pozorovat dět-
ský kolektiv, který nebyl ¼ hodiny slyšet, jak 
to rybaření prožíval. 
Poslední den jsme vyrazili na houby, abychom 
něco  přivezli  domů.  Hub  bylo  tolik,  že  jsme 
před nimi museli z  lesa utéct. Během pár dní 
jsme s dětmi nachodili dost kilometrů, za což 
jim patří obdiv.
Musím se přiznat, že již několik let když tábor 
připravuji, si říkám: „už naposledy.“ Musí se 
to totiž všechno vymyslet, naplánovat, zajistit, 
připravit,  sbalit,  nic  nezapomenout…  Prostě 

udělat spoustu práce, kterou nikdo nevidí a vi-
dět nebude. Ale po táboře si říkám: „Dá-li Pán 

Bůh, příště zas...“, protože mám radost a jsem 
šťastná.  Ludmila Tröstlová
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dětský tábor vysvobození zakleté víly
Diecézní charita České Budějovice uskutečnila 
poosmé týdenní dětský tábor pro 16 dětí ze so-
ciálně slabých rodin. Jejich rodiče jsou klienty 
Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi. Tábor se 
konal na statku nedaleko od Hluboké u Borovan 
a zúčastnily se jej děti ve věku 6-11 let.
Celý tábor se nesl v duchu vysvobození zakleté 
víly. Každý den se děti orientovaly v dopolední 
části programu na mnohdy nelehké úkoly. Ve-
doucí jednak k poražení zlého čaroděje Černo-
vouse, a jednak k samotnému zachránění Zlaté 
víly, zakleté čarodějem do stromu. Děti zdolá-
valy úkoly náročné na fyzičku,  jako např.  túry 
po okolí Borovan nebo rychlostní a výkonnostní 
aktivity, ale i vědomostní disciplíny, ve kterých 
musely prokázat nabité dovednosti i koordinaci 
a spolupráci v týmu.
Mezi  aktivity  patřila  dále  prohlídka  borovan-
ského kláštera, koupání v rybníku, přespání pod 
širým nebem ve stanech. Dále noční hra a ná-
vštěva členů českobudějovického oddělení Poli-
cie ČR. Pro děti měli připravené poučné povídá-
ní, poznávání dopravních značek, ale i zkoušení 
brýlí,  které  navozují  stav,  jaký  prožívá  člověk 
opilý či pod vlivem drog. Speciální brýle měly 
ukázat, nakolik člověk ve změněném stavu vě-
domí ovládá či neovládá sebe nebo vozidlo.
Velký  dík  patří  členu  místního  mysliveckého 
sdružení  panu  Rostislavu  Kubouškovi,  který 
děti  vyvezl  na  projížďku  nedalekou  oborou. 
ukázal  jim  krmení  divokých  prasat,  daňků 
a kachen. Tento zážitek děti provázel celým tá-
borem. Pan Kuboušek si pro nás dále připravil 

přednášku  o  životě  zvířat  chovaných  v  oboře 
a přírodě.
Pomocí různých her, aktivit ale i volných chvil, 
kdy děti dělaly to, co je baví, si všichni na tá-
boře našli nové kamarády. Stmelení všech dětí 
se projevilo také na závěrečné diskotéce, kde si 
každý užil mnoho zábavy. Loučení na nádraží 
bylo smutné a mnohým malým i velkým tábor-
níkům se domů ještě nechtělo. A tak jsme si slí-
bili, že se za rok zase všichni setkáme.
Závěrem bychom chtěli  velmi poděkovat dob-

rovolníkům,  kteří  se  ve  svém  volnu  věnovali 
přípravě programu pro děti, realizaci aktivit, ale 
také vypomáhali s celým chodem tábora. 
Děkujeme  také  zmiňovaným  členům  českobu-
dějovického oddělení Policie ČR a Kongregaci 
sester nejsvětější svátosti za zájem o děti a pod-
poření  chodu  tábora.  Finančně  tábor  zajistilo 
Ministerstvo  vnitra  České  republiky  a  přispěl 
i Magistrát města České Budějovice.

Mgr. Alena Kohoutová, vedoucí tábora
www.dobrovolnicicb.cz 

Poradna pro cizince a migranty při DCH Č. 
Budějovice zahájila činnost již v r. 1994. Je 
poskytovatelem bezplatného odborného soci-
álního a právního poradenství, které mohou 
využít cizinci (ze zemí EU i mimo ni), jejich 
rodinní příslušníci i čeští občané navázaní 
na cizince, kteří potřebují pomoci s řešením 
své situace. 
V  poradně  se  setkáváme  s  cizinci,  kteří  mají 
specifické problémy. Z dlouhodobého hlediska 
patří  mezi  nejčetnější  problematiku  zajištění 
či prodloužení  legálního pobytu na území ČR. 
V reakci na to je po celý r. 2014 poradnou re-
alizován projekt  „Asistenční služby poskytova-
né cizincům na pracovišti OAMP České Budě-
jovice II.“  podporovaný  z  prostředků  MV  ČR 
na podporu  integrace cizinců. Projekt  je určen 
státním  příslušníkům  třetích  zemí,  kteří  v  ČR 
pobývají  legálně  v  režimu  Zákona  o  pobytu 
cizinců, č. 326/1999 Sb. V  rámci projektu pů-
sobí přímo na odboru azylové a migrační po-
litiky MV ČR v Č. Budějovicích  interkulturní 
pracovnice Poradny, která bezplatně poskytuje 
základní  poradenství,  pomáhá  s  vyplňováním 
formulářů a v případě potřeby tlumočí z/do rus-
kého  jazyka. Své služby poskytuje každé pon-
dělí a středu (8-12, 13-17 hod.). Tento projekt 

je  vnímán  velmi  pozitivně  –  od  ledna  využilo 
služeb  interkulturní  pracovnice  více  než  1050 
cizinců, nejčastěji z ukrajiny, Vietnamu, Ruska, 
Moldavska a dalších zemí.
uživatelům nabízíme také pomoc se zajištěním 
zdravotního  pojištění  v  ČR,  zabýváme  se  dlu-
hovou problematikou, vyhledáváme zaměstnání 
a  ubytování,  řešíme  potíže  s  listinami,  zpro-
středkováváme překladatelskou a tlumočnickou 
službu  a  poskytujeme  přímou  materiální  nebo 
finanční pomoc. Veškeré poradenství, pomoc či 
asistenci poskytujeme jak v prostorách Poradny 
(Kanovnická 16, ČB), tak i na úřadech, v jiných 
organizacích, zdravotních pojišťovnách, atd.
Cizincům nabízíme i další služby: bezplatná vý-
uka  českého  jazyka  (skupinová,  individuální), 
výuka angličtiny a němčiny, práce na PC. V Po-
radně mají uživatelé rovněž přístup k internetu.
Při Poradně jsou pořádány různé akce, při nichž 
se setkávají cizinci s většinovou společností. 
Veškeré služby Poradny jsou poskytovány bez-
platně. Poradna je pro uživatele otevřena v pra-
covních  dnech  po-čt  vždy  8.00-12.00,  13.00-
16.00 hod., v pátek pouze na objednání.
Kontakt: 386 351 125, 734 435 344 (Mgr. Jana 
Dvořáková, vedoucí poradny), cizinci@charita-
cb.cz. Další informace: www.dchcb.cz.   -dch-

20 let činnosti Poradny pro cizince a migranty
Jedenáct  běloruských  dětí  hostila  Diecéz-
ní  charita  České  Budějovice.  Pestrý  program 
ozdravného pobytu si děti užívaly 9.-21.8.2014. 
Součástí bylo např. oficiální přivítání na česko-
budějovické radnici, návštěva historického cen-
tra  Českých  Budějovic,  Hluboké  nad  Vltavou 
a  Českého  Krumlova,  výlety  na  Dívčí  Kámen 
a Šumavu. A také setkání s adoptivními rodiči 
dětí. Strávili spolu celý víkend, vzájemně se po-
znali a užili „rodinné“ atmosféry. 
Poslední den brzy ráno se děti rozloučily se S. 
Václavou z kongregace Školských sester de No-
tre Dame, kde bydlely, a s paní Taťjanou Šerá-
kovou, která pobyt dětí za charitu organizovala. 
Loučení bylo nesnadné a plné emocí, neboť obě 
strany spojovaly zážitky ze společně strávených 
dnů ozdravného pobytu. V šest hodin ráno přijel 
na místo autobus společnosti ČSAD AuToBu-
SY České Budějovice, který děti naložil a vydal 
se na cestu zpět do Běloruska. V pátek v  ran-
ních hodinách jsme z běloruské strany obdržely 
zprávu, že děti dorazily v pořádku. Věříme, že 
ozdravný  pobyt  byl  pro  běloruské  děti  neza-
pomenutelným  zážitkem  a  srdečně  děkujeme 
všem, kteří se na organizaci ozdravného letního 
pobytu 2014 podíleli. 

Taťjana Šeráková, vedoucí projektu 

Děti z Běloruska odjely 
z České republiky zpět domů
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DIECéZNí CHARITA 
ČESKé BuDěJoVICE

vypisuje výběrové řízení na pozici: 

ředitel Farní charity Prachatice
s nástupem od 1. 12. 2014

Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2014 
na adresu: Diecézní charita, 

Kanovnická 16, 370 01 Č. Budějovice
nebo na e-mail: reditel@charitacb.cz

PožADuJEME:
vzdělání VŠ - zkušenosti s řízením 

neziskové organizace, 
znalost zákona č. 108/2006 Sb., 

trestní bezúhonnost, 
vyjádření příslušného duchovního správce, 

flexibilita, komunikativní dovednosti, 
schopnost práce v týmu, 

znalost projektů FCH Prachatice, 
řP skupiny B.

NABíZíME:
práci v zajímavé oblasti, 

standardní platové zařazení.

V PřIHLáŠCE uVEďTE:
strukturovaný životopis, 

motivační dopis, telefon, e-mail 

Uchazeči splňující podmínky 
výběrového řízení budou pozváni 
25. 11.2014 k ústnímu pohovoru 

na Diecézní charitu, Kanovnická 16, 
České Budějovice.  

Mgr. Michaela Čermáková
ředitelka DCH České Budějovice

Šlapali jsme oranžové kolo

Městská charita Č. Budějovice a Farní charita Zliv dostaly možnost od Nadace ČEZ „vyšlapat 
si“ peníze na oranžovém kole. V sobotu 16. 8. 2014 jsme této nabídky využili při příležitosti Slav-
ností mrkve ve Zlivi. Zapojili se ve velkém nejen zaměstnanci obou charit, ale i místní obyvatelé 
a návštěvníci slavností. Všem patří velký dík. Celková částka 55.398,- Kč pro Městskou charitu Č. 
Budějovice bude použita na dofinancování služby Osobní asistence, která pečuje o osoby vážně 
nemocné nebo zdravotně postižené. Nadaci ČEZ moc děkujeme!  -mch-

Lidé z Domina sjížděli Vltavu

DoMINo  –  služba  pro  lidi  s  duševním  onemocněním  Městské  charity  České  Budějovice  –
ve dnech 15.-16.7.2014 absolvovalo sociálně  terapeutický pobyt na řece Vltavě. Letošní ročník 
byl o  to zajímavější,  jelikož byl propojen se vzdělávacím programem. Své vodácké schopnosti 
si při splouvání řeky Vltavy spolu s uživateli služby Domino vyzkoušeli jak pracovníci Domina, 
dobrovolnice, tak i pracovnice Eurocentra České Budějovice. „Sociálně terapeutický pobyt je po-
řádán Městskou charitou České Budějovice každý rok. Jedná se především o zážitkovou terapii, 
která je pro lidi s duševním onemocněním přínosem především v jejich aktivizaci a seberealizaci. 
Letošní ročník jsme chtěli propojit i se vzdělávacím programem, proto jsme oslovili Ing. Moniku 
Bokšovou z Eurocentra České Budějovice, která nám uspořádala přednášky ohledně členských 
států EU včetně jejich kulturních zvyklostí,“ uvedla Kateřina Kosová, vedoucí služby DoMINo. 
DoMINo děkuje firmě Kanak za cenovou nabídku a nadstandardní péči, kterou po celý pobyt 
poskytovala. Na závěr pěkně po vodácku AHooooJ v příštím roce na Vltavě!  -mch-

Farní charita Kamenice nad lipou podporu-
je formou Adopce na dálku zdravotně posti-
ženou holčičku z Běloruska. od 1. 5. do 23. 
7. 2014 probíhala v místním kostele finanč-
ní sbírka, lidé na adopci přispěli částkou 
3039 Kč. K tomu zaměstnanci Farní charity 
a ostatní dárci doplnili 2100 Kč. 
chcete-li se do sbírky zapojit i vy, můžete 
dvojím způsobem. První možností je přímá 
finanční podpora – peníze můžete přinést 
buď do kanceláře charity či je poslat na účet 
170318142/0300, variabilní symbol 111. 
druhou možností je nákup v charitním ob-
chůdku na faře (každé pondělí, středu či 
pátek, vždy 8-16 hodin). Sortiment obchůd-
ku tvoří dětské, dámské i pánské oblečení, 
které jsme získali sběrem šatstva. 
děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Jitka Koubová

Pozvání k společné 
Adopci na dálku 
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Zdali je Boží království možné zakoušet i doma?
K přemýšlení, rozjímání i zakoušení tohoto té-
matu se setkaly rodiny nejen z Českobudějovic-
ké diecéze ve dnech 10.-16. 8. 2014 na Dobré 
Vodě u Hartmanic. Pozvání na setkání rodin 
přijal Mons. Aleš Opatrný, který s obdivuhod-
nou trpělivostí a porozuměním pro rodiny otví-
ral mysl i srdce účastníků pro Boží království. 
Jeho vstupy nejsou mnohomluvné, zato jasné 
a inspirující. Duchovní pobyt pro rodiny má po-
chopitelně jinou strukturu i atmosféru než jsou 
klasické exercicie. I když i dětský program při-
nášel pro nejmenší setkání s Božím královstvím 
v jednotlivých podobenstvích (děti je zažívali 
dokonce ve hrách, společném tvoření a mezi se-
bou), je přece jen třeba myslet na společný čas, 
povídání, výlety, na což se ve všedním dni času 
nedostává. A jestli se to vyplatí zvolit takovou 
dovolenou, která má i jiné „zisky“ než dovo-
lená z nabídky cestovních kanceláří nebo po-
bytu na chalupě (jejich hodnotu naší nabídkou 
nesnižujeme) , čtěte v ohlasech účastníků níže.
Co nechceme opomenout, je velký dík „hlídá-
níčku“ – tedy týmu, který připravoval program 
pro děti a který byl po celý týden skvěle sehra-
ný (ač se před tím Zdenča, Marta i Ester ne-
znaly) a nám se zdál bezchybný – a navíc vše 
s úsměvem. Týden jsme okoušeli Boží králov-
ství ze všech stran tady na zemi, jaké to  teprve 
bude jednou v nebi. My za DCR doufáme, že 
ono zakoušení bude pokračovat aspoň sem tam 
i doma v rodinách a pomůže na v konkrétní ži-
votní cestě dál.  -ap-

Duchovně relaxační pobyt na Dobré Vodě nám 
poskytl  opravdový  odpočinek,  nejen  fyzický, 
ale  i  psychický  a  také  duchovní  posilu.  oce-
ňujeme „hlídačky“, které si pro děti připravily 
pestrý program a mohly jim také přiblížit Boží 
království. Naše tři děti byly nadšené, doteď si 

To jsme my, co jsme spolu hledali Boží království a byli spolu rádi.

Boží království je jako semeno... tolik druhů semínek, to je na obrázek.

...vyroste z něj velký strom  Boží království je jako síť... pro jednoho 
znamená její výroba velkou trpělivost.

Pokračování na 13. straně.
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zpívají Kdo stvořil mrkající hvězdy. Jako rodiče 
jsme si od dětí na pár hodin odpočinuli a záro-
veň jsme mohli prožít čas společně a rozjímat 
o Božím království, jak ho žijeme v každoden-
ním životě.
Pobyt  na  Dobré Vodě  měl  vliv  i  na  upevnění 
našeho  manželského  vztahu,  uvědomili  jsme 
si, že jako manželé spolu málo komunikujeme 
a málo si dáváme najevo lásku, tak se snažíme 
v  této oblasti pracovat na zlepšení. Také  jsme 
mohli  poznat,  jak  je  důležité  probouzet  Boží 
království  u  našich  dětí  a  pomoci  jim  najít 
osobní vztah s Kristem.

Boží království je jako perla a jako poklad...
už jsme ho našli

Na tomto pobytu jsme byli poprvé, přijeli jsme 
duchovně  občerstveni  s  vědomím,  že  je  třeba 
cíleně budovat Boží království  a nezapomínat 
na to, že odpuštění a smíření je cesta k duchov-
nímu růstu a prohloubení manželského vztahu.
Děkujeme manželům Poláčkovým za celou or-
ganizaci pobytu a za připravený program a také 
za duchovní doprovod Mons. Aleši opatrnému.
Byla  to  pro  nás  nová,  obohacující  zkušenost, 
atmosféra pobytu se nedá vyjádřit slovy. Setká-
ní s rodinami, které se snaží žit v duchu lásky, 
radosti a pokoje.  B.+V. Ž.

Děkujeme  za  nádherný  týden  plný  nových 
milých  setkání, krásné přírody, úžasného pro-
gramu  a  vstřícnosti  na  každém  kroku.  I  když 
máme rozdílné názory a každý trochu jiný po-
hled, přesto nás ta různost obohatila. Děkujeme 
také  za  úžasnou  péči  o  naše  děti  a  cestu,  jak 
společně tvořit Boží království tady , v naší ro-
dině. I po týdnu stále čerpáme a nejen v duchu 
se  vracíme,  abychom  si  připomněli  to  krásné 
a použili v praxi. Díky.  M. L.

V neděli jsme do Dobré Vody přijeli plni oče-
kávání  a  zvědavosti.  Bylo  to  poprvé,  co  jsme 

Boží království je jako hostina... pozvání ke sto-
lu vyzdobenému dětmi... Kéž pozvání do Božího 

království přijmeme také s radostí.

se takovou akci vydali. Byli jsme mile přivítáni 
a po ubytování jsme se sešli v jídelně k první-
mu  společnému  jídlu.  Po  večeři  jsme  uložili 
děti a s  napětím sešli znovu do jídelny na před-
stavovací  večer.  Pro  zahřátí  jsme  dostali  úkol 
namalovat náš rodinný erb a pak se jako rodi-
na představit. Sedm rodin, P. Aleš, „hlídačky“ 
a Poláčkovi - 19 dospělých, 16 dětí - moc pěkná 
mozaika. od pondělního rána jsme měli téměř 
pravidelný  program.  Ráno  dobrovolné  ranní 
chvály, snídaně, po snídani jsme odevzdali děti 
do opatrování a láskyplné péče hlídaček a zaje-
li na hlubinu našeho rodinného života, vztahů 
a „tvorbu“ Božího království přímo mezi námi. 
Témata jednotlivých dní vycházela z biblických 
podobenství o Božím království. Nemyslete si 

Vyrobit pěkné prostírání na stůl pro celou rodinu není jen tak - každá si ho odvezla domů.

V závěru týdne bylo za co děkovat při slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie.

ale, že bychom poslouchali lekce z katechismu. 
Velmi  se  mi  líbila  jednoduchost  a  praktičnost 
všeho,  o  čem  byla  řeč.  I  při  pestrosti  povah 
a prostředí, ze kterého jsme přišli, jsme tvořili 
krásné společenství, plné otevřenosti a důvěry. 
Hloubka tohoto faktu se nedá popsat, je potře-
ba ji zažít. Stejně jako my i naše děti se na své 
úrovni  chápání  a  prožívání  staly  součástí  té 
nádherné  atmosféry  a  společenství.  odpoled-
ní  program  patřil  každé  rodině  zvlášť,  pokud 
jsme  se  nerozhodli  prožít  je  společně. Večery 
byly  věnované  komunikaci.  Je  dobré  vědět, 
že každý   z nás si s sebou nese své problémy 
a těžkosti, a mít možnost otevřít bolavá témata 
v  přátelském  prostředí,  podělit  se  o  všechno, 
co naplňuje naše nitro. Díky za respekt, upřím-
nost a rozšíření obzoru. Ten týden byl velikým 
přínosem a  radostí  pro nás pro všechny. Měli 
jsme čas si sednout, zastavit se, prostě jen tak 
být spolu. Jsem ráda, že tohle všechno si nese-

Pokračování na 14. straně.

Pokračování z 12. strany.
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me s sebou i domů a do našeho dalšího života. 
Díky  za  krásnou  dovolenou.  Příště  si  to  moc 
rádi zopakujeme!  T. L.

Pobyt  s  DCR  je  akce,  na  kterou  se  celá  naše 
rodina  těší  a  ani  letošní  doba  strávená  spolu 
s  Poláčkovými  a  několika  dalšími  rodinami  
nezklamala.
Krásně jsme si odpočinuli (nakonec jsme byli 
vděčni i za horší počasí - krásně se spalo), děti 
byly vzorně hlídány tetami (a opravdu moc si 
to užily), programy byly zajímavé (jako vždy) 
a Aleš opatrný byl „třešničkou na dortu“.
Kdybychom chtěli doporučit v slevomatu, do-
stali  by  Poláčkovi  hodnocení  5/5.  Vše  super. 
Krásné prostředí, nadstandardní péče, příjemné 
vztahy, osobní nasazení... 
Děkujeme!  M.+J. Ch.

DCR připravuje… 
Přednáška „Vztahy v rodině“ dne 23. 
9. v 17 hod. v prostorách Latinské 
školy v klášteře premonstrátů v Mi-
levsku, akce koná ve spolupráci s Farní 
charitou Milevsko. Přednáška volně na-
váže na květnové téma Láska a bezpečí 
v  rodině,  budeme  společně  uvažovat 
o rolích v rodině, sourozeneckých kon-
stelacích, možných deformacích vztahů 
v rodině. Na řadu přijde i docela prak-
tické téma, jak to udělat, aby nám spolu 
bylo dobře. Nabídneme inspiraci Školy 
lásky PhDr. Jiřiny Prekopové. 
Více na http://www.dcr.bcb.cz/udalos-
ti/2014/09

Duchovně relaxační víkend pro man-
želské páry (50+) na Dobré Vodě 17.-
19. 10. 2014 
Setkání  je určeno pro manžele,  jejichž 
děti  vyrostly,  dokonce  se  některé  osa-
mostatnily,  a  kteří  se  ocitají  uprostřed 
další proměny svého života. Pobyt má 
přispět k tomu, aby se proměna k dob-
rému v jejich životě dařila a aby i man-
želský vztah dále zrál jako dobré víno. 
Na programu jsou přednášky, společné 
sdílení,  modlitba,  čas  jen  pro  manžel-
ský pár. ubytování poskytuje Dům sv. 
Vintíře v nádherném prostředí Šumavy 
ve dvoulůžkových pokojích se sprchou 
a záchodem. Strava zajištěna. A pokud 
jste mladší a je pro vás toto téma aktu-
ální, nenechte se odradit číslovkou 50+, 
život je přece rozmanitý. 
Přihlásit  se  můžete  na  http://www.dcr.
bcb.cz
V případě dotazů se ozvěte na tel. 
731 402 981 nebo na mail dcr@bcb.cz

Pokračování z 13. strany.

Motivovat a nasměrovat své vrstevníky správ-
ným směrem - to vystihuje úkol mladých lidí, 
kteří se letos v srpnu sešli na celostátním setká-
ní animátorů (CSA). Setkání má mladé podpo-
řit v další aktivitě v katolické církvi a dát  jim 
novou inspiraci.
„Setkání je připraveno pro animátory i za od-
měnu. Vážíme si práce, kterou ve svých spo-
lečenstvích dělají.  Chceme je také motivovat 
a inspirovat k další činnosti,“ vysvětluje hlavní 
organizátor P. Jan Balík.
Setkání proběhlo ve dnech 17.-23. srpna a po-
stupně  jej  navštívili  biskupové  z  téměř  všech 
českých a moravských diecézí. Akci organizuje 
ve 3-5tiletém intervalu Sekce pro mládež České 
biskupské konference a Asociace křesťanských 
sdružení  mládeže.  Setkání  v  Třešti  bude  již 
páté, přecházela mu CSA ve Světlé na Sázavou 
(1998), Třešti (2003), Litomyšli (2006) a Kro-
měříži (2009). 
Pro  mladé  byly  nachystány  čtyři  tematické 
bloky přednášek a to 1) Víra, církev, duchovní 
život,  2)  Křesťan  a  svět,  3) Vztahy,  sexualita, 
manželství a čtvrtý blok zaujímají nezařazené 
přednášky z psychologie, umění apod. Vystří-
dalo  se  několik  desítek  přednášejících  z  nej-
různějších  oblastí,  např.  Mgr.  Roman  Cardal 
Ph.D., který mluvil o přirozeném zákoně a re-
lativismu,  bývalý  velvyslanec  ČR  ve  Francici 
Pavel Fischer s tématem o rodině nebo Mons. 
ThLic. Tomáše Holub, Th.D. s přednáškou Za-
prášené poklady církve. 
Na  setkání  přijeli  mladí  z  různých  důvodů. 
„Rozhodla jsem se přijet, abych poznala nové 
věřící kamarády a načerpala duchovní atmo-
sféru do následujícího akademického roku,“ 
prozradila  jedna  z  účastnic.  Další  animátoři 
uvedli, že se na setkání chtějí setkat se známý-
mi  nebo  nabrat  inspiraci  ke  svým  činnostem 
ve farnostech a společenstvích. Pro mnohé byla 
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Přes 500 mladých animátorů se sešlo v Třešti

motivací  i možnost  chystat  a účastnit  se klid-
nějšího přípravného týdne.
Z brněnské diecéze na setkání přijelo 117 ani-
mátorů, což je ze všech diecézí nejvíce, druhé 
místo obsadila olomouc a třetí Praha. Průměr-
ný věk účastníků  letošního setkání bylo nece-
lých 21 let. Setkání navštívilo celkem 33 Janů 
a 32 Marií. Nejvíce práce v propagaci setkání 
udělala  diecézní  centra  mládeže  a  osobní  po-
zvání kamarádů.
Kromě  přednášek  na  různá  témata  byly  pro 
animátory připraveny také výtvarné a sportovní 
aktivity,  koncerty  nebo  divadelní  představení 
oskar a růžová paní. 

Anna Bekárková, tisková mluvčí CSA 
(fotografie: Jan Čermák)
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Jam.days
V druhém týdnu v červenci  jsme se s kapelou 
Elaion  zúčastnili  česko-rakouské  akce  na  Kti-
ši,  která  se  jmenuje  jam.days.  Byly  to  čtyři 
dny zaměřené na hudbu. Na Ktiš jsme dorazili 
ve středu ráno a čekali  jsme na naše  rakouské 
přátele.  Po  jejich  příjezdu  následovalo  sezná-
mení a oběd. Hned odpoledne se ti, kdo neměli 
vlastní kapelu, rozdělili do dvou skupin a začali 
zkoušet.  Jedna  skupina  se  věnovala  populární 
hudbě,  druhá  křesťanským  písním.  Naše  ka-
pela  se  věnovala  úpravě  naší  tvorby  a  dalším 
křesťanským  i  populárním písním. Myslím,  že 
nás všechny tato práce a zkoušení posunula dál 
v naší hudební tvorbě a v hudbě celkově, proto-
že nás měli na starosti zkušení lektoři. 
Na  začátku  jsme  se  báli  jazykové  bariéry  jak 
s lektory, tak i s účastníky z Rakouska. Nebylo 
se však čeho bát, hned první večer jsme navázali 
nové přátelské vztahy, a když jsme si nevěděli 
s něčím rady, vždycky nám pomohl Honza Liš-
ka nebo Vendy Krůlová s překladem.
Druhý  den  dopoledne  jsme  opět  zkoušeli 
a po obědě jsme vyrazili autobusem do Boršo-
va, odkud  jsme se na kánoích a  raftech vydali 
do centra Českých Budějovic. Byl to pro mnohé 
z nás nový zážitek. Po cestě nás čekalo několik 
jezů, které  jsme bez větších problémů zdolali, 
byl  čas  na  skvělé  popovídání  a  mnoho  humo-
ru.  Když  jsme  dojeli  na  místo,  mohli  jsme  se 
samostatně rozejít po Budějovicích. Naše sku-
pina  navštívila  katedrálu  a  Růženecký  kostel, 
pak jsme si dopřáli zmrzlinu a horkou čokoládu 
na náměstí. Po třech hodinách volného progra-
mu jsme se vrátili zpět na Ktiš.

Třetí den dopoledne bylo naše zkoušení nejin-
tenzivnější, protože v pravé poledne následova-
la prezentace naší práce před ostatními. Všem 
třem  skupinám  se  představení  velmi  povedlo 
a měli  jsme radost z  toho, co  jsme za uplynu-
lé  tři  dny  zvládli.  odpoledne  jsme  měli  volné 
a v podvečer následovala mše svatá. Večer nás 
překvapily naše rakouské kamarádky, které pro 
všechny  připravily  večeři.  Byly  to  palačinky 
s jablky a marmeládou, něco na způsob našeho 
českého „štrůdlu.“ Všem nám moc chutnalo. 
V  noci  si  pro  nás  pořadatelé  připravili  noční 
hru. Měli  jsme za úkol v okolí Ktiše najít olej 
a pochodeň, kterou jsme měli přinést zapálenou 
zpět.  Hra  byla  velmi  povedená,  ztratila  se  jen 

jedna skupina, která se zase sama našla. Všichni 
jsme si hru moc užili.
Poslední  den  následovalo  loučení.  Bylo  nám 
líto, že už končíme. 
Rozjeli jsme se do svých domovů, avšak v září 
nás všechny účastníky čeká koncert v Rakousku 
a  na  jaře  bychom  se  s  kapelou  rádi  zúčastnili 
Groove  Castle,  což  je  podobný  víkend  na  ra-
kouském hradě. Samozřejmě počítáme i s dal-
ším ročníkem jam.days. 
Všem,  kteří  mají  rádi  hudbu,  můžu  tuto  akci 
vřele  doporučit.  Nabyli  jsme  zde  nové  zkuše-
nosti a užili si skvělé čtyři dny prázdnin. Mys-
lím, že na letošní jam.days budeme všichni s ra-
dostí vzpomínat.  Martin Vanáč

Nechci  vás  svými  řádky  uvádět  do  virtuální 
reality počítačového světa, ale chci vás nechat 
nahlédnout do letošních setkání mladých křes-
ťanů, která proběhla v DCžM Ktiš a již tradičně 
se  odehrávají  pod  názvem  ENTERcamp,  pro 
věkovou  kategorii  16-23  let,  a  ENTERjunior 
pro  účastníky  ve  věku  13-15  let. Abyste  lépe 
vstoupili do atmosféry, uvádím v závorkách ter-
minologii, kterou během setkání užíváme.
Letošní ENTERjunior se odehrál ve dnech 20.-
25. července a v  jeho průběhu jsme z různých 
stran nahlíželi, co obnáší být Kristovým učední-
kem – vydat se na cestu s Ježíšem, vypořádat se 
s vlastní hříšností a omezeností, přijmout Ježí-
šův životní styl, být Ježíšem obdarován a těmito 
dary sloužit bližním. Dopolední program, jehož 
základem  byla  modlitba,  promluva  na  dané 
téma a práce v malých skupinkách (kmenech), 
byl  obohacen  aktivitami  či  scénkou,  které  po-
máhaly téma lépe uchopit a zpracovat.
Podobnou  dopolední  strukturu  měl  i  ENTER-
camp probíhající od 27.  července do 2.  srpna, 
jen chyběly scénky, aby zbylo více času pro prá-
ci  ve  skupinách  (kmenech).  Zde  jsme  prochá-
zeli  s  účastníky  (entříky)  téma  otcovství  Boží 

ENTER – prosím, vstupte!

a lidské. Snažili jsme se vidět nejen ideál a rea-
litu lidské zkušenosti, ale také důležitost milo-
srdenství nejen od rodičů k dětem, ale i od dětí 
k rodičům. Vnímání Boha jako otce se nám sta-

lo odrazovým můstkem pro uvažování o vlastní 
identitě a z ní vyplývající ochoty použít své síly 

Pokračování na 16. straně.
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ZVEME
Animátorský kurz: začínáme nový kurz na Pelhřimovsku, 

první víkend proběhne 19.-21. 9. 2014

Christ-life (Písecko): 26 -28.9. 2014, Kovářov

Podzimní prázdniny na Ktiši: 24.-29.10. 2014, DCžM Ktiš

Informace o chystaných akcích najdete na dcm.bcb.cz 

ve prospěch druhých a tak zažít obohacení sebe 
i druhých. 
Nechyběly  ani  bohoslužby,  vycházky,  výlet, 
sport  či  zábava.  Pro  vytvoření  dobré  nálady 
posloužila  odpolední  hra  v  pondělí.  Další  od-
poledne byla věnována možnosti vybrat si téma 
či  zručnost,  které  se kdo  chtěl  věnovat  během 
workshopů (sklepů). Každý den vyvrcholil spo-
lečnou modlitbou, která odrážela téma dne. 
Novinkou letošního ročníku bylo, že každý den 
mohli rodiče či kamarádi sledovat fotky a krát-
ký komentář na  internetu. Naleznete  je: www.
facebook.com/dcmcb.
Skvělí účastníci – a bylo jich dohromady téměř 
160,  úžasná  parta  organizátorů,  bezvadní  ani-
mátoři skupinek (patroni), neúnavní kněží (star-
ci – nikoli od slova stařec, ale od slova starec!) 
a výborné kapely – to vše nám pomáhalo vnímat 
Boží požehnání na všech stranách,  i ve dnech, 
které  byly  deštivé.  Doufám,  že  se  účastníkům 
podařilo udělat krůček směrem k Pánu, jak na-
značovaly jejich radostné tváře.
Velké díky patří kromě organizátorů také obci 
Ktiš a mnoha dobrým lidem této obce, kteří nás 
nejen tolerují, ale i podporují!  Roman Dvořák

Pokračování z 15. strany.

Ve  dnech  4.-9.  srpna  2014  proběhly  na  Lom-
ci  u  Vodňan  duchovní  cvičení  pro  „cetileté“. 
Téma  „Blahoslavení…“,  které  pro  exercicie 
rozpracoval Roman Dvořák, je ozvěnou motta 
Světových dnů mládeže, které nejen pro letoš-
ní  rok,  ale  i  pro nadcházející  dva  roky,  zvolil 
papež  František  právě  z  Ježíšových  blahosla-
venství.
Ticho  rozjímání  nad  biblickými  texty  bylo 
přerušováno jen společnou modlitbou, hudbou 
u jídla či podvečerní reflexí dne. Postupně jsme 
si  všímali  pozvání  k  životu  blahoslavených, 
různých překážek a problémů s vnímáním bla-
ženosti;  způsobům,  jak  blahoslavenství  žít  či 
jak je sdílet s druhými.
Lomecký  klášter,  komunita  Šedých  sester, 
poutní místo a jeho okolí poskytly účastníkům 
dostatek prostoru pro ztišení a modlitbu, úžasné 
zázemí a péči o duši i tělo. Díky Bohu i všem, 
kdo pomáhali činem nebo modlitbou!

Roman Dvořák

„Blahoslavení…“
aneb exercicie pro cetileté 
pracující a vysokoškoláky

Odkud pocházíš a co jsi dělala předtím, než jsi 
přišla na Ktiš? 
Pracuji  na  Diecézním 
centru  života  mlá-
deže  už  rok,  i  přesto 
že  jsem  ze  severový-
chodní Moravy –  tedy 
Slezska.  Možná  se 
mnohým zdá, že z ol-
dřišova  do  Ktiše  cesta 
nevede,  ale  opak  je 
pravdou,  ne  nadarmo 
je  to  centrum  života 
mládeže. 
Kudy  tedy  vedla  ta  má  cesta?  Vyrazila  jsem 
po  studiu  na  Slezském  gymnáziu  v  opavě 
s  první  zastávkou  v  Praze,  kde  jsem  rozvíjela 
svou  osobnost,  hodnoty,  dovednosti  a  znalosti 
na  VoŠ  Jabok  (sociálně  pedagogická  a  teolo-
gická)  s  přestupní  zastávkou  na  Evangelické 
teologické fakultě uK (obor sociálně pastorač-
ní činnost); již v průběhu této cesty jsem začala 
pracovat jako pedagogický asistent ve speciální 
mateřské  školce.  Jak  ubíhala  cesta,  stále  jsem 
přemýšlela o tom, jaký je můj směr a kam chci 
dojet… a co DCžM Ktiš.

Jak ses tedy dostala do týmu?
Centrum života mládeže na Ktiši  jsem poznala 
skrze spolužačku v rámci měsíční praxe na VoŠ 
Jabok. Zde  jsem se  setkala  s obrovským přije-
tím a otevřeností všech členů  tehdejšího  týmu, 
i když  jsme se viděli poprvé. Moc mě překva-
pilo,  s  jakou  důvěrou  bylo  k  nám  jako  prakti-
kantům  přistupováno.  od  té  doby  jsme  častěji 
společně  jezdívali  na  akce  pořádané  týmem 
a  postupně  převzali  odpovědnost  za  některé 

Rozhovor s Janou Kurkovou, „týmačkou“ na DCžM Ktiš
části programu a možnost nahlédnout do služby 
„týmáka“ - a po roce jsem jím mohla stát sama. 

V čem spočívá tvoje služba a co považuješ 
za důležité?
Možná by se služba na Ktiši mohla nést v rytmu 
hesla: „ora et labora“, a mnohdy to tak je. Avšak 
to by bylo v rámci tohoto místa málo. Snažíme 
se  zde  společně  s  týmáky  vytvářet  atraktivní 
místo nejen pro mladé lidi, místo přijetí, setkání 
se  mezi  sebou,  Bohem  i  sebou  samými,  růstu, 
hledání,  odpočinku,…  Myslím,  že  důležité  je 
být zde s otevřeným srdcem pro každého přícho-
zího a snažit se jej spatřovat skrze Boží pohled. 
I když je tato služba pro mne mnohdy náročná, 
je nesmírně krásná a obohacující. už jen pro je-
dinečnost  každého  příchozího,  kritický  pohled 
mladých  na  svět,  možnost  být  u  jejich  hledání 
životní cesty, ale také nacházet svou vlastní, ob-
jevovat své hranice dary a limity. 

Co pro tebe bývá povzbuzením, u čeho se od-
reaguješ?
Co  je  pro  mě  povzbuzením?  Moc  ráda  někdy 
vypadnu z kolotoče dění. Na chvíli se zastavím 
a všímám si  toho,  co  jsem mohla prožít. Ráda 
jsem s přáteli v přírodě, čtu zajímavé knihy nebo 
zajdu  na  nějaký  další  kulturní  program,  malu-
ju…

Kdybys měla měsíc volného času, jak bys ho 
využila?
Měsíc volného času? To si momentálně moc ne-
dokážu představit… ale po odpočinku bych jej 
ráda strávila někde v horách, mým snem je po-
dívat se na Nový Zéland. Což je asi skoro stejná 
pravděpodobnost, jako mít měsíc volna.  -tb-

PoděKováNÍ
Během prázdnin opustili řady „týmáků“

na dcŽM Ktiš jarka Kubešová 
a jirka rot. děkujeme jim za jejich 

službu a nasazení při práci s mladými
a přejeme mnoho úspěchů ve všem, 

co je čeká.

Chceme mu poděkovat a vyjádřit svůj vděk, 
že nás obětavě a trpělivě vedl k Bohu 

celých šest let.
že nás učil z Boží lásky se radovat, věcmi 

pozemskými se nenechávat zotročovat.
on sám s pokorou vše přijímal a ne na sebe, 

ale na Krista vždy spoléhal a ukazoval.
Též na Boží a naši matku Pannu Marii, 
s přáním, abychom ji tak milovali i my.

Svou věrností, pokorou a lidským přístupem 
byl velkým vzorem nám všem.

Za všechno mu moc děkujeme a pevné 
zdraví a Boží požehnání mu vyprošujeme.
Aby ho dobrý Bůh za vše odměnil a jeho 

další život jen samou radostí naplnil.
Aby mu žehnal na duši i těle, 

aby o Boží lásce dál mohl kázat směle.
Aby ho Panna Maria stále chránila

a jeho kněžské služba více a více těšila.
Aby všichni rádi poslouchali jeho slova 

a brali si je k srdci.

To je přání od pacovské farnosti.

Poděkování pacovských farníků
Farnost Pacov se loučí s P. Tomášem Hajdou, 

který je od 1. září přeřazen do farnosti vodňanské.
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František Lukeš - Důstojný pán si na dů-
stojnost nepotrpěl
Knížka  připomíná  kněze  a  spi-
sovatele  Františka  Lukeše 
(1921-1998),  poděbradského 
probošta  a  královéhradecké-
ho  kanovníka.  obsahuje  výběr 
z jeho dopisů přátelům a sbírku 
fejetonů, které vycházely v Poděbradských 
novinách  v  letech  1991-19994.  Ze  všech 
jeho textů je cítit jeho neutuchající optimis-
mus a láska k lidem.  Brož., 136 s., 139 Kč

Jaroslav Vašák - Recepty našich babiček
Naše  babičky  byly  chytré! 
Jídla,  na  která  si  v  souvislosti 
s nimi vzpomeneme, jsou opře-
dena  pohodou,  láskou  a  štěd-
rostí.  A  co  víc,  tyto  pokrmy 
jsou  rychlé,  chutné  a  v  nepo-
slední řadě i levné.  Brož., 336 s., 229 Kč

T. Pauline Edwardsová - Malá cesta 
uzdravení
Kniha  se  zabývá  jedním  ze 
způsobů modlitby za uzdravení 
vzpomínek  a  uvádí  řadu  svě-
dectví  o  působení  Boží  moci 
skrze  přímluvnou  modlitbu 
křesťanů.   Brož., 188 s., 229 Kč

Peter Kreeft - Modlitba pro začátečníky
Knížka  nabízí  jednoduché,  ale 
účinné  rady  i  konkrétní  kroky 
k  budování  života  modlitby. 
Vychází  při  tom  z  moudrosti 
světců  i  velkých  duchovních 
osobností. 

Brož., 104 s., 129 Kč

Jerzy Zieliński - Pod ochranou škapulíře
Útlá knížka uvádí do mariánské 
úcty  a  škapulířové  zbožnosti. 
Vysvětluje historii a smysl této 
zbožnosti,  jejímž  cílem  Ježíš 
Kristus.  Brož., 92 s., 99 Kč

Michael Slavík - Novéna 
k archandělu Michaelovi
Tato  novéna  chce  být  účin-
ným  nástrojem  v  duchovním 
boji  křesťanů  proti  moc-
nostem  zla.  V  něm  zaujímá 
zvláštní  postavení  archanděl 
Michael;  o  významné  úlo-
ze  andělů  v  životě  věřících 
a církve mluví na více místech Písmo svaté 
a připomíná je také katechismus.

Brož., 64 s., 49 Kč

KARMELITáNSKé
NAKLADATELSTVí 

www.ikarmel.cz

KVALIFIKACE - PRoFESNí 
A oSoBNoSTNí FoRMACE – 

KřESŤANSKÝ žIVoT
Kurzy pro pracovníky farností, charit, 

církevních škol i širokou veřejnost

KVALIFIKAČNí KuRZY:
Pedagog volného času / asistent pedagoga 
(120 hod.)
• 4. 10. 2014 - 28. 2. 2015, soboty
• 5. 11. 2014 – 20. 5. 2015, středy večer
Pedagog – vedoucí zájmových kroužků  (42 
hod.)
• 8. 11. 2014 – 24. 1. 2015, soboty
Pracovník v sociálních službách (200 hod.)
• 15. 10. 2014 – 9. 1. 2015, blokově
• 5. 11. 2014 – 10. 6. 2015, středy večer

VÝBěR  Z  DALŠíCH  KuRZů  (úplný  přehled 
na www.jabok.cz):
• Spiritualita (14 hod., 4. a 18. 10. 2014)
• Základy mediace pro sociální pracovníky (8 
hod., 8. 10. 2014)
•  Bible: pozvání pro současníka  (20  hod., 
od 10. 10. 2014)
• Vztah práva a etiky (8 hod., 11. 10. 2014)
• Reminiscence - využití vzpomínek při práci 
se seniory (7 hod., 15. 10. 2014)
•  PR a práce s médii  (20  hod.,  23.  a  24.  10. 
2014)
•  Jednoduché, na přípravu a prostor nená-
ročné hry (6 hod., 7. 11. 2014)
•  Vedení poradenských rozhovorů s dětmi 
a dospívajícími (8 hod., 13. 11. 2014)

KoNTAKT
Petra Adámková, DiS., tel.: 603 330 793,
e-mail: cdv@jabok.cz, http://www.jabok.cz

JABoK
Vyšší odborná škola sociálně

pedagogická a teologickáZ kroniky vodňanské ČKA 
můžeme vyčíst, že poslední 
přednáškovou sezónou, kte-
ré se zúčastnilo v celkovém 
součtu přes 200 posluchačů, 
jsme završili od vzniku místní 
skupiny v r. 1995 už 85 před-
náškových večerů. 

opět  ve  vstřícné  spolupráci 
s  vodňanskou  galerií  jsme  tentokrát  poznali 
nejprve misi svatých Cyrila a Metoděje v inter-
pretaci P. Pavla Lišky z Netolic,  a  to  k  jejich 
loňskému  1150.  výročí  příchodu  na  Moravu. 
Pak  jsme  se  s polárníkem Jaroslavem Pavlíč-
kem přesunuli na vzdálenější misi do pobočky 
ČKA v Antarktidě  a učili  se  základům přežití 
v extrémních podmínkách.
V lednu po 7 letech přednášel ředitel prachatic-
kého hospicu i naší pobočky ČKA Robert Hu-
neš ze své praxe o eutanázii – zda je selháním 
či řešením problémů současného zdravotnictví. 
Pak jsme se vydali 2x do Afriky, poprvé s čes-
kobudějovickou  katechetkou  Olgou Švecovou 
na její roční dobrovolnickou salesiánskou pra-
xi,  podruhé  nakrátko  s  prachatickým  lékařem 
Petrem Koptíkem. 
Mezitím  nás  už  potřetí  navštívil  každoroční 
host Tomáš Veber, který se ve svém seriálu pře-
vážně o jihočeských kněžích zaměřil tentokrát 
na kněze básníky a spisovatele a jejich tvorbu. 
Naši  sezónu završil v červnu místní duchovní 
správce P. Jiří Čepl s fotkami a vyprávěním ze 
své nedávné cesty do Izraele.
A můžeme se těšit na sezónu další, kterou zahá-
jíme opět koncem října. 30. 10. přijede z Prahy 
spisovatelka Alena Ježková se svou knihou Ti-
chá srdce, z níž vybere zajímavé ukázky o ži-
votě v klášterech naší i nedávné doby a s níž jí 
pomáhaly také lomecké sestry.
Dva  týdny nato, 13. 11. se vydáme  s knězem 
obce  křesťanů  a  předsedou  Česko-estonské-
ho klubu Milanem M. Horákem do Estonska 
kvůli  jeho  přírodě,  lidem  a  hledání  evangelia 
ve statisticky nejateističtější zemi Evropy.
Témata  dalšího  kalendářního  roku  zveřejníme 
později,  ale  k  jubilejní  sté  přednášce  zřejmě 
v  jubilejní  20.  sezóně  nedojdeme.  Važme  si 
však i těch nevýročních, že můžeme už tolik let 
svobodně zvát a nechat k nám promlouvat tolik 
zajímavých lidí, a nechme se pozvat. 

Marta Mrvíková, 
jednatel místní skupiny ČKA Vodňany

Přednášky České křesťanské 
akademie Vodňany

ČeSKá KŘeSťANSKá 
AKAdeMie v SUŠici 

pořádá

13. 9. 2014 v 17 hod.
v kostele Matky Boží

přednášku

Prof. P. Martina Weise, TF jU
„o mariánské úctě“

„Modlitební triduum 
Modliteb matek“ na Klokotech
- v pátek 26. 9. v 15.45 hod. v Emauzích 
- v sobotu 27.9. v 15.45 hod. v Emauzích

- v neděli 28. 9. v 15 hod. v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie



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

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

radio Proglas

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

* Každé pondělí od 15.40 vysíláme pořad Kuka-
dlo,  který  odhrnuje  oponu  redakčního  zákulisí. 
Na začátku týdne se můžete dozvědět o všem, co 
se v radiu Proglas aktuálně děje – jaké se chystají 
přímé  přenosy,  na  jaké  pořady  se  můžete  těšit, 
zda-li  jsou  programové  změny.  Členové  Klubu 
přátel  Radia  Proglas  –  Kapři  zjistí,  jakými  no-
vinkami víří proglasový rybníček. 

* Z programu Kafemlýnku, relace určené těm, 
kteří  tráví  čas doma s dětmi, vybíráme  témata 
s datem 16.9. a 14.10. V prvně zmíněné relaci 
nás  Radka  Rozkovcová  pozve  do  olomouce, 
aby nastínila, jak je možné vidět neviditelné. Je-
jím hostem bude Romana Hladišová, nevidomá 
průvodkyně  výstavy  (Ne)viditelná  olomouc. 
Podruhé  si  táž  redaktorka  pozve  k  mikrofonu 
spisovatelku Terezu Karlíkovou, aby se jí zepta-
la, jak se „vaří“ pohádky. Nenechte si ujít hodi-
nové vysílání vždy v úterý od 9.30. 

* Ve  čtvrtek  18.9.  od  9.30  naladíte  opakování 
relace Mezi slovy s titulem Doba dobrého vojá-
ka Švejka bez legrace. u příležitosti 100. výro-
čí od vypuknutí Velké války sesbíral P. Gorazd 
Cetkovský, oCarm různé prameny o lidech teh-
dejší doby a jejich názorech. Zaměřil se přede-
vším na dobu před válkou. Snažil se pochopit, 
co vedlo tehdejšího Evropana s nadšením a eu-
forií do války se sousedním národem, se kterým 
vlastně ještě před pár dny  neměl důvod bojovat. 
Chtěl  také poukázat,  jak „válka bolí“. A neza-
pomněl ani na obavy nahánějící paralely – srov-
nání  současných  událostí  s  těmi  před  sto  lety. 
Připravil  olomoucký  redaktor  Marek  Chvátal, 
z dobových pramenů čte Petr Kronika z česko-
budějovického studia Jan Neumann.

* Pro  příznivce  dechových  hudeb  je  zde  pra-
videlný pořad Hrajte, kapely! Ten s datem 18. 
9.  od  16.55  bude  patřit  dechovce  z  jihu  Čech 
a  nese  název  Božejáci  hrají  dál...  už  110  let. 
Božejáci  jsou  jihočeskou  hasičskou  dechov-
kou,  která  byla  založena  v  r.  1904.  Název  je 
odvozen z vesnice Božejov mezi Pelhřimovem 
a Kamenicí n. Lipou. Božejáci hrají na plesech, 
zábavách, koncertech a festivalech nejen na Vy-
sočině,  ale  po  celých  Čechách  a  Moravě.  Ne-
zapomínají na spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem ČR a aktivně se podílí na přípravě 
celostátního setkání hasičských dechovek, které 
se každoročně koná v Pelhřimově. Těšit se mů-
žete na představení jejich nového CD Košilenka 
bílá. Slovem provází Kateřina Kovaříková. 

* Relace  Křesťan a svět  přibližuje  osudy  ne-
všedních  osobností  vždy  v  nedělním  čase 

NAKLADATELSTVí 
PAuLíNKY

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

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz 

www.paulinky.cz

Jan Dobraczynski - Boží přítelkyně
Příběh o Terezii z Ávily
Čtenář  se  dozví  nejen  o  zakladatel-
ském díle  této světice, ale  také o  její 
rodině,  charakteru  a  lidech,  kteří  jí 
byli  blízcí,  včetně  sv.  Jana od Kříže. 
Zkušený  autor  vystihuje  i  politickou  a  nábožen-
skou situaci Španělska 16. stol.

Váz., 296 str., 285 Kč, vyjde v polovině září

Jacques Philippe - Cesta důvěry a lásky
Inspirace Terezie z Lisieux pro 21. 
století
Na mnoha příkladech ze života světice 
je  ukázáno,  že  některá  její  vnuknutí 
jsou cenná i dnes, zejména ve chvílích 
obtíží a zkoušek.

Brož., 160 str., 179 Kč, vyjde ke konci září

Velký 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 a myšlenka na den. 
Na začátku každého měsíce jsou uve-
deny  úmysly  apoštolátu  modlitby.  Pro  rok  2015 
s myšlenkami k evangeliím dne.

Váz., 408 str., 200 Kč, desky modré nebo zelené

Kapesní diář na rok 2015
Váz., s plastovými deskami, 144 str., 

desky v barvě modré nebo bordó, 88 Kč

Liturgický kalendář 2015
Brož., 64 str., 48 Kč 

Kardinální ctnosti
Čtyři nové záložky (Mírnost, Statečnost, 
Moudrost,  Spravedlnost)  doplňují již 
dříve vydané tři záložky s teologálními 
ctnostmi  (Víra,  Naděje,  Láska).  Každá 
obsahuje definici ctnosti podle katechis-
mu,  biblické  úryvky  a  z  druhé  strany 
modlitbu.   4 Kč

TIPY NA Září 
(lze zakoupit jen online nebo v kamenném knih-
kupectví Paulínek)
A. Cencini: Směrem k jádru
Jak  doprovázet  mladé  lidi  ke  středobodu  života 
(39 Kč): pro pedagogy, katechety, vedoucí krouž-
ků apod.

A. Cencini: Bůh mého života
Jak rozlišovat Boží působení v osobním 
životě (49 Kč): pro pedagogy i mládež 

Y. Boulvin: Začít znovu
Psychologická a duchovní cesta po neúspěchu (59 
Kč): pro každého, kdo se chce zvednout a začít 
znovu.
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od  17.00  nebo  v  čase  opakování  následující 
čtvrtek od 22.30. Relace s datem 21. 9. se jme-
nuje  Blízko  sebe  i  blízko  Boha.  Rev.  Jaroslav 
Kratka  si  pozve  k  mikrofonu Andreu  a  Ivana 
Popovovi,  kteří  působí  jako  sólisté  baletu  Ná-
rodního divadla v Brně. Svůj život se rozhodli 
zasvětit nejen umění, ale také Bohu. Pořad vysí-
laný 28.9. nese název Největší slabinou křesťan-
ství jsou křesťané. Karel řežábek, známý pastor 
a hudebník, vysvětlí, proč zastává právě takový 
názor. Nebude ale rozhodně lamentovat, v roz-
hovoru s ním se totiž dozvíme, jestli se s tím dá 
něco dělat a co pro dobro věci dělá on sám.

* V  pondělí  29.  9.  od  22.00  v  rámci  pořadu 
z  jihočeského  studia  Jan  Neumann  naladíte 
rozhovor s ing. arch. Jaromírem Kročákem. 
Jeho  ateliér  stojí  za  celou  řadou  rekonstrukcí 
historických objektů i novostaveb nejen na Čes-
kobudějovicku,  ale  skoro  po  celých  Čechách. 
V poslední době se podepsal pod rekonstrukci 
katedrály sv. Mikuláše v Č. Budějovicích nebo 
historické budovy  radnice v Rudolfově. Nejen 
o  jeho  pracovních  počinech,  ale  i  cestě  k  po-
volání  architekta  s  hostem  hovoří  redaktorky 
Kateřina Brichcínová a  Jitka Skřičková v čase 
od 22.00 nebo v repríze pořadu ve čtvrtek 2.10. 
od 16.00.   -js-

říMSKoKAToLICKá FARNoST 
V říMoVě

srdečně zve na pouť, která se koná 

v sobotu a v neděli 13. a 14. září 2014 
ve svátek Povýšení Svatého Kříže.

SoBoTA 13. Září
18 hod. - mše sv. v předvečer pouti 

P. Dr.theol. Cyril Tomáš HAVEL, CFSsS, 
generální superior Kongregace bratří 

Nejsvětější svátosti (petrini).

NEDěLE 14. Září 
7.30 hod. - ranní mše sv.
11 hod. - slavná mše sv.

Mons. P. Václav HABART, farář u sv. Jana 
Nepomuckého v Č. Budějovicích, emeritní 

probošt jindřichohradecký, sídelní kanovník
Katedrální kapituly u sv. Mikuláše 

v Č. Budějovicích.
14.30 hod. - svátostné požehnání 

a zakončení pouti



Umění gotiky v krajích otavy a Úhlavy 
výstava v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách

Výstava UMĚNÍ GOTIKY v krajích Otavy a Úhlavy v muzeu v Kaš-
perských Horách je v prostředí regionu zcela mimořádným kulturním 
projektem zajímavým především shromážděním nejcennějších středo-
věkých uměleckých památek z území jihozápadních Čech na jednom 
místě. Bezprostřední inspiraci našla tato sezónní expozice v rozsáhlém 
projektu  Západočeské  galerie  v  Plzni  obrazy  krásy  a  spásy,  Gotika 
v  jihozápadních  Čechách. Vedle  centrálních  institucí  jako  jsou  Ná-
rodní galerie, Západočeské muzeum v Plzni, Alšova jihočeská galerie 
v Hluboké nad Vltavou, se na výstavě svými zápůjčkami podílejí také 
regionální muzea v Klatovech, Strakonicích, Muzeum Šumavy v Suši-
ci a Kašperských Horách. Výstava se uskutečňuje také díky pochopení 
a velkorysé podpoře správy českobudějovické diecéze.
Nová expozice věnuje pozornost dosud méně zpracovanému regionu 
jihozápadních  Čech  –  oblasti  Pošumaví  a  Šumavy,  kterou  vymezují 
Klatovsko,  Horažďovicko,  Kašperskohorsko  a  Sušicko.  Jihozápadní 
Čechy  získaly  svými  přírodními  podmínkami,  hospodářským  i  kul-
turním vývojem, prolínáním českého a německého osídlení i donátor-
skou činností šlechtických rodů a měst svébytný charakter. Působily 
zde zřetelné umělecké vlivy z blízkého Podunají,  ale  i  přízeň, které 
se dostávalo výtvarnému umění především od domácích katolických 
objednavatelů zvláště v pohusitské době. Dominantním způsobem se 
v  jihozápadních  Čechách  prosadil  hospodářský  a  kulturní  vliv  rodu 
Švihovských z Rýzmberka, jednoho z nejdůležitějších panských rodů 
Českého  království  jagellonské  doby,  reprezentovaného  Půtou  Švi-
hovským. Kromě šlechty tu vystupují jako objednavatelé výtvarných 
děl také královská i poddanská města jako utrakvistické Klatovy, dále 
Horažďovice  (náležející  Švihovským),  Sušice  a  horní  město  Kaš-
perské  Hory. V  oblasti  jižních  a  jihozápadních  Čech  působily  dílny 
nejvýznamnějších  sochařů  počátku  16.  století  v  Čechách  –  Mistra 
oplakávání  ze žebráku a Mistra oplakávání  ze Zvíkova.  Jejich díla 
patří mezi naprosté vrcholy pozdně gotické tvorby v českých zemích. 
S  Kašperskými  Horami,  jejichž  blahobyt  tenkrát  plynul  ze  zlatých 
dolů a obchodní  cesty do Bavor,  je  spojován největší počet děl Mi-
stra  zvíkovského oplakávání. S největší  pravděpodobností  byl  tento 
mistr k městu vázán významnými zakázkami a mohl zde mít po delší 
dobu i svou dílnu. Pro Kašperské Hory a jejich městský chrám vytvo-
řil mimo jiné velkou oltářní archu (hlavní oltář), z níž se dochovaly 
dodnes centrální životní plastiky Madony, sv. Markéty a sv. Linharta. 
Ve výstavě  je vedle dalších prací  tohoto mistra k vidění  také napří-
klad nově rekonstruovaná „malá“ kašperskohorská archa Panny Marie 
ochranitelky jiného (na Pasov orientovaného) tvůrce se sochami Ma-
dony sv. Šebestiána a Kryštofa a osmi deskovými obrazy z konce 15. 
století. Z mohutného hradu pánů Švihovských - Rábí pocházejí údajně 
deskové obrazy s podobami sv. Kateřiny a Barbory, sv. Agáty a Anež-
ky ze žichovic a také jemně vypracovaná soška klečící Panny Marie 
z Čímic u Sušice od monogramisty IP. Při množství dalších exponátů 
můžete  v  kašperskohorské  výstavě  vidět  také  některé  krajové  mari-
ánské gotické sochy, které časem nabyly významu zvlášť uctívaných 
„milostných obrazů“ a přitahovaly po  staletí do míst  svého  trvalého 

vystavení  zájem  četných  poutníků.  Platí  to  o  Madonách  ze  Zbynic 
a Dobrše nebo o monumentální soše Panny Marie z Nezamyslic. Ex-
pozice,  obsahuje  téměř  pět  desítek  reprezentativních  ukázek  středo-
věkého umění zejména z oblasti horního a středního Pootaví. Výstavě 
předcházel rozsáhlý vědecký výzkum, v jehož čele stojí přední historik 
umění – univerzitní profesor PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.  K předchozím 
„gotickým“ výstavám v Západočeské galerii v Plzni a v Národní ga-
lerii v Praze ale i k obsahu výstavní expozice v Kašperských Horách 
nyní vychází v nakladatelství Arbor Vitae jako kolektivní dílo obsáhlá 
a bohatě ilustrovaná kniha „obrazy krásy a spásy“, kterou bude možno 
zakoupit nyní i na výstavě v kašperskohorském muzeu.
České gotické umění patří k tomu nejlepšímu, čím naše země přispěly 
k světovému kulturnímu dědictví. I proto stojí za to shlédnout jedineč-
nou výstavu v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, která ukazuje 
kulturní vyspělost našeho kraje ve středověku.  Vladimír Horpeniak

MUZeUM ŠUMAvy KAŠPerSKé Hory

Umění gotiky v krajích otavy a Úhlavy
otevřeno do října 2014 denně kromě pondělí.

Výstava se koná u příležitosti 90. výročí založení muzea v Kašperských Horách
a k připomínce půl tisíciletí od vzniku velké archy Mistra Oplakávání ze Zvíkova 

pro chrám v Kašperských Horách.
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DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO
ve spolupráci s

VIKARIÁTEM JINDŘICHŮV HRADEC
pod záštitou

starosty města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky
vás srdečně zve na

Program:
10.00 registrace 
  (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
10.30 mše svatá
12.15 divadlo Víti Marčíka (na zámku)
13.15 aktivity na čtyřech stanovištích
16.15 závěr pouti 
  (kostel Nanebevzetí Panny Marie)


