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(...) Uplynulých padesát let 
od začátku 2. vatikánského kon-
cilu, který položil důraz na po-
slání církve ve světě, nás vybízí 
ke konstatování, že křesťané se 
jakožto lid Boží ve společenství 
s ním a na cestě spolu s ostatní-
mi lidmi angažují v dějinách, sdí-
lejí jejich radost a naději, smutek 
a úzkost, hlásají Kristovu spásu 

a usilují o mír pro všechny.
Naše doba, poznamenaná 
globalizací s jejími pozitivními 
i negativními aspekty, neustálý-
mi krvavými konflikty i hrozbami 
války, vyžaduje nové a jednomy-
slné nasazení při hledání obec-
ného dobra a rozvoje pro všech-
ny lidi a pro celého člověka.
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Blahoslavení tvůrci pokoje

Pokračování na 3. straně.



Postup rekonstrukce v katedrále sv. Mikuláše

Projekt „Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB“ je spolufinancován 
z grantu Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Jihozápad).

Stav ke konci roku 2012.
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21.-23. 1.	 (po-st)	 Praha	-	Zasedání	ČBK	- oba biskupové
24. 1.	 (čt)	 České Budějovice	-	Maturitní	ples	Biskupského	gymnázia	- biskup Jiří
	 	 České Budějovice,	klášterní	kostel	-	Ekumenická	bohoslužba	(17	hod.)
	 	 - biskup Pavel
25. 1.	 (pá)	 České Budějovice,	biskupství	-	Setkání	polských	kněží	- oba biskupové
	 	 České Budějovice,	sv.	Vojtěch	-	Mše	sv.	pro	Proglas	-	biskup Pavel
28.-30. 1. (po-st)	 Praha	-	Rada	Charity	ČR	-	biskup Pavel
29. 1.	 (út)	 České Budějovice,	biskupství	-	Setkání	okrskových	vikářů	-	biskup Jiří
30. 1.	 (st)	 Waldsassen	-	Účast	na	zasedání	německé	biskupské	konference	-	biskup Pavel
31. 1.	 (čt)	 Deštná	-	Vikariátní	konference	jindřichohradeckého	vikariátu	-	biskup Jiří
2. 2.	 (so)	 České Budějovice,	klášterní	kostel	-	Setkání	řeholníků	(9.30	hod.)	-	biskup Jiří
12. 2.	 (út)	 České Budějovice,	biskupství	-	Postgraduál	-	oba biskupové
	 	 České Budějovice,	sv.	Vojtěch	-	Mše	sv.	na	uctění	ostatků	sv.	Jana	Bosca	
	 	 (19	hod.)	-	biskup Jiří
13. 2.	 (st)	 České Budějovice,	klášterní	kostel	-	Popeleční	středa	(8	hod.)	- biskup Jiří
	 	 České Budějovice,	klášterní	kostel	-	Popeleční	středa	(18	hod.)	- biskup Pavel
17. 2.	 (ne)	 České Budějovice,	klášterní	kostel	-	Mše	sv.	(9.30	hod.)	-	biskup Jiří
17.-23. 2.	 (ne-so)	 Vranov u Brna	-	Exercicie	biskupů	-	oba biskupové

Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny. -pa-

z  B i s k u P s k ý c h  d i á ř Ů

Pokračování z 1. strany obálky.

Naše doba, poznamenaná globalizací s jejími pozitivními i negativními aspek-
ty, neustálými krvavými konflikty i hrozbami války, vyžaduje nové a jednomyslné 
nasazení při hledání obecného dobra a rozvoje pro všechny lidi a pro celého 
člověka.
Znepokojují nás ohniska napětí a kontrastů zažehovaná rostoucí nerovností 
mezi bohatými a chudými, převažující egoistickou a individualistickou mentali-
tou, která se mimo jiné projevuje neřízeným finančním kapitalismem. Kromě růz-
ných forem terorismu a mezinárodní kriminality ohrožují mír i fundamentalismus 
a fanatismus. Převracejí totiž pravou povahu náboženství, jež je povoláno, aby 
podporovalo společenství a smíření mezi lidmi.
(...) Znovu chci důrazně připomenout, že různí tvůrci pokoje mají probouzet cí-
tění pro obecné dobro rodiny a pro sociální spravedlnost a rovněž se nasazovat 
pro účinnou výchovu v sociální oblasti.
Nikdo nemůže popírat nebo podceňovat rozhodující úlohu rodiny, základní buňky 
společnosti z hlediska demografického, etického, pedagogického, ekonomického 
a politického. Rodina má své přirozené povolání při ochraně života; doprová-
zí jednotlivce v jeho růstu a vzájemnou péčí napomáhá všestrannému oboha-
cování. Zvláště křesťanská rodina nese v sobě zárodek plánu výchovy člověka 
podle míry božské lásky. Rodina je jedním ze subjektů společnosti nezbytných 
pro vytváření kultury míru. Je třeba chránit právo rodičů a jejich prvořadou úlohu 
ve výchově dětí, především v morální a náboženské oblasti. V rodině se rodí 
a vyrůstají tvůrci pokoje, budoucí nositelé kultury života a lásky.
Do obrovského úkolu výchovy k míru jsou zvláštním způsobem zahrnuta řeholní 
společenství. Církev vnímá, že se na této veliké zodpovědnosti podílí prostřed-
nictvím nové evangelizace, jejíž stěžejním bodem je obrácení ke Kristově pravdě 
a lásce a v důsledku toho duchovní a mravní znovuzrození lidských osob i spo-
lečnosti. Setkání s Ježíšem Kristem formuje tvůrce pokoje a vede je k vytváření 
společenství a k překonávání nespravedlnosti.
Zvláštní poslání ohledně míru plní kulturní, školské a univerzitní instituce. Od nich 
se vyžaduje významný přínos nejen ve formaci nových generací leaderů, ale 
také v obnově veřejných národních a mezinárodních institucí. Mohou rovněž při-
spívat k vědecké reflexi, která zakládá ekonomické a finanční aktivity na pevném 
antropologickém a etickém základu. Současný svět, především politický, potřebu-
je oporu v novém myšlení a v nové kulturní syntéze, aby překonal technicismus 
a sladil různé politické tendence s ohledem na obecné dobro. Toto dobro se chá-
pe jako celek pozitivních vztahů mezi osobami a institucemi ve službě integrál-
ního růstu jednotlivců i skupin a stojí v základu každé skutečné výchovy k míru.  

(Z  Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1.1.2013.)
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ustavičná adorace ve Vlachově Březí

Začínali jsme s pravidelnou animovanou hodi-
novou adorací každou neděli večer - se společ-
nou modlitbou a zpěvy. Asi po 3 letech vznik-
ly tříhodinové noční smírné adorace, které se 
těšily velkému zájmu věřících. V dalším roce 
se konaly několikahodinové adorace o Veli-
konocích, seslání ducha svatého, o Vánocích. 
tyto adorace již byly tiché, s předem zajištěnou 
adorační stráží (tj. osoby, která se na danou ho-
dinu napíše do adoračního rozpisu a odchází až 
tehdy, když jí vystřídá další z rozpisu), aby bylo 
zajištěno, že Pán Ježíš nezůstane nikdy sám, že 
vždy s ním bude někdo, kdo se mu klaní.
V létě 2009 - se zahájením kněžského roku - 
jsme začali s pravidelnými 24hodinovými ado-
racemi za kněze. Po vzoru Jana N. Neumanna 
jsme konali i 40hodinové adorace. 
22. listopadu 2009 v 15 hod., o slavnosti Ježíše 
Krista Krále, jsme zahájili zkušebně na jeden 
týden adoraci, při které jsme chtěli zkusit, zda 
bychom byli schopni obsadit týdenní rozpis 
ustavičné adorace… Protože po týdnu touha  
věřících po adoraci ještě vzrostla, tak jsme po-
kračovali dále… Poznali jsme, že Pán zde něco 
„vykonal“ a že jistě má s tímto místem svůj 
plán. Proto místní kněz předložil tuto skuteč-
nost otci biskupovi a ten po návštěvě farnosti 
dovolil pokračovat v adoraci nadále a dal své 
požehnání. ustavičná adorace tak trvá dosud 
a celý vývoj trval asi 4 roky.

impulsem pro zřízení kaple ustavičné adorace 
byla návštěva misionáře Nejsvětější Svátosti 
P. Vincenta Martina z Ameriky, který se Božím 
řízením ocitl v naší farnosti. Byl pověřen Sva-
tým otcem Janem Pavlem ii., aby po celém svě-
tě šířil myšlenku ustavičné adorace. Podle přání 
Jana Pavla ii. by v každé farnosti měla být kap-
le, kde je 24 hodin denně vystavena Nejsvětější 
svátost, aby věřící měli kdykoliv možnost přijít 
se svými díky, prosbami, modlitbami a zůstat 
v tichu s  Ježíšem tak dlouho, jak budou chtít. 
Naše malá farnost je důkazem toho, že toto přá-
ní je splnitelné.
V instrukcích amerických misionářů se dopo-
ručuje najít 168 osob, tak, aby každý přicházel 
na 1 hodinu týdně. V našich českých poměrech 
je toto číslo velmi nadsazené. Je tak málo lidí, 
kteří jsou ochotni věnovat jednu hodinu týd-
ně Kristu! V naší farnosti, kde v neděli přijde 
do kostela asi 80 lidí, funguje nepřetržitá ado-
race asi s 50 stálými pravidelnými adorátory 
a dalšími, kteří chodí nepravidelně nebo nára-
zově podle své potřeby. Asi polovinu stálých 
členů adorační stráže tvoří lidé z jiných farnos-
tí, blízkých i vzdálených třeba hodinu cesty au-
tem. Jejich láska k Eucharistii, touha po Kristu 
a ochota k oběti je obdivuhodná.

Kaple je pro veřejnost volně přístupná každý 
den od 6 hod. do 20 hod. (v nočních hodinách 
pouze pro stálou adorační stráž). Každý, kdo 
chce strávit chvíli před Nejsvětější svátostí, je 
zde vítán.

Před 3 lety vznikla v naší farnosti Kaple ustavičné adorace, jako první v naší republice. Chtěli bychom se s vámi podělit o zkušenosti, inspirovat 
vás a povzbudit, abyste s důvěrou v Boží pomoc budovali i vy další kaple, kde se budou moci věřící ve dne v noci klanět Pánu Ježíši v Nejsvětější 
svátosti. Pokud ve vaší farnosti praktikujete živou eucharistickou úctu, máte kněze a věřící, kteří tráví rádi čas s Pánem i mimo mši svatou, rádi 
setrvávají před svatostánkem nebo před vystavenou Nejsvětější svátostí v adoraci, pak můžete začít uvažovat o ustavičné adoraci.

děkujeme Bohu, že si vyvolil toto místo a nás, 
že s námi touží zůstávat v Nejsvětější Svátosti, 
že se Mu můžeme klanět neustále. 

Za farníky z Vlachova Březí Iva Bendová

Smírná adorace
Pane Ježíši, klečím před tebou. dívám se 
na tebe zmučeného, rozepjatého na kříži, 
i na tebe - stále přítomného, živého, skutečné-
ho, přítomného v bílé hostii… A žasnu. 
žasnu nad tvojí nekonečnou láskou k nám. 
Z lásky k nám jsi souhlasil s nelidským muče-
ním a podstoupil potupnou smrt na kříži.
Z lásky k nám s námi zůstáváš po všechny dny 
pod způsobou chleba.
toužíš být stále s námi, stále nás zveš: „Pojď-
te čerpat z pramene lásky, jsem tu pro vás, já, 
Bůh! Jsem tu pro vás každý den, každou minu-
tu…“ A co my, Pane?… 

ty, Bůh, jsi se vydal do rukou lidí. Čekáš v bílé 
hostii, až tě uchopí ruce kněze a vloží do úst 
člověka, abys mohl vejít do jeho srdce.
Čekáš v bílé hostii, až přijde člověk, který před 
tebou padne na kolena s vděčným úžasem: 
„Můj Pán a můj Bůh!“, abys ho mohl zalít 
proudy své lásky a svých milostí.
Pane Ježíši, z lásky k tobě toužím vynahradit 
ti všechnu lhostejnost, nevšímavost i urážky, 
které zakoušíš i dnes od lidí.
Kéž každou probdělou nocí s tebou zacelím 
jednu ránu od bičování na tvém těle.
Kéž každou hodinou, kterou strávím před te-
bou v adoraci, nahradím jednu krůpěj tvé pro-
lité krve kapkou hojivého balzámu, který vlé-
vám do tvých svatých ran.
Zůstaň s námi, Pane Ježíši!
Pane, smiluj se!
Amen.

Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti, 
a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti na

„Modlitební triduum Modliteb matek“ na Klokotech
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa.

Setkání se uskuteční: 

- v pátek 25. 1. v 15.45 hod. v Emauzích (poutní dům) – odprošujeme Pána 
za své hříchy, po mši sv. krátká adorace v kostele 

- v sobotu 26. 1. v 15.45 hod. v Emauzích - modlíme se za ty, kteří ubližují 
nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace v kostele 

- v neděli 27. 1. v 15 hod. v kostele - budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, 
co udělal v životě našem i v životě našich dětí.
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Den pocty Donu Boskovi
Ve dnech 1.-13. února 2013 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříletých příprav na 200. výročí 
jeho narození (r. 2015) putuje po různých zemích světa. Don Bosko tímto způsobem zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách 
a na Moravě. V úterý 12. února to budou České Budějovice.

10:00-14:30 Příležitost pro školy uctít 
dona Boska (doprovodný program určen pro 
školská zařízení)

15:00-15:45 Don Bosko dětem 
(bohoslužba v kostele s hudbou dětí z rom-
ské oratoře a scénkou vysokoškoláků ze života 
Dona Boska)

16:00-17:15 Zábavná akademie
(tělocvična Střediska – program pro děti a rodi-
če ze zájmových kroužků)

16:00-18:00  Příležitost pro jednotlivé věří-
cí uctít v kostele dona Boska 

18:15-18:45  Čtení z pamětí Dona Boska 
(spojené se zpěvy farního sboru u sv. Vojtěcha)

19:00-20:00  Slavnostní bohoslužba
(s biskupem Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap. 
a provinciálem P. Petrem Vaculíkem, SDB)

20:00 Agapé 
(občerstvení v prostorách fary a Střediska)

MOdLitBA
Svatý done Bosko, 

děkujeme ti za všechno, 
co jsi pro mládež udělal.

děkujeme ti, 
že se za mladé lidi u Boha dál přimlouváš

a že i nám pomáháš žít a pracovat 
pro jejich spásu.

Spolu s tebou jim u Boha vyprošujeme 
dobré rodinné zázemí,

živé společenství církve,
čisté, radostné a zodpovědné prožívání 

partnerských vztahů
a kvalitní výchovně-vzdělávací instituce,
které by podpořily občanský i křesťanský 

rozvoj jejich osobnosti.
Amen.

Program u příležitosti návštěvy 
relikvie sv. Jana Boska

v kostele sv. Vojtěcha v Českých 
Budějovicích-Čtyřech dvorech 

12. února 2013

Skautky a skauti z Vodňan
zvou děti a jejich rodiče, 

babičky a dědečky, strejčky a tetičky na

DětSký maškarní Bál
Hraje skupina nIC mOC 

ze ZUš Vodňanech

Program: písničky, soutěže, tanec, 
tombola, vyhlášení a ocenění 

nejlepších masek …

V sobotu 2. února 2013, 14-17 hod.

ve Sportovní hale (Výstavní ul.)
Vstupné: s maskou 20 kč, 

bez masky 50 kč

farníci z Vodňan a ze Skočic
zvou

přátele dobré nálady, zpěvu a tance

v sobotu 2. února 2013 od 20 hod.
do Sportovní haly ve Vodňanech na

XXIII. křesťanský ples
* k tanci a poslechu hraje taneční orchestr 

tOP-BANd z Prachatic
* předtančení, tombola … 

* vstupné s místenkou 150,- Kč, 
* předprodej: CONti Vodňany, 
Mokrého 186, tel.: 383 382 297

(vstup jen ve společenském oděvu)

Sv. Jan Bosko
(*Becchi 1815, +Turín 1888). R. 1934 sva-
tořečený katolický vychovatel vešel do dějin 
jako typ moderního kněze. Vyrůstal v rolnic-
ké rodině ve velké chudobě; otec mu zemřel, 
když mu byly dva roky. Na kněze byl vysvě-
cen r. 1841, pět let nato založil první oratoř 
sv. Františka Saleského a od r. 1849 začal 
organizovat vlastní kongregaci. Papež Pius 
IX. ji definitivně schválil r. 1876. 
Celý svůj život zasvětil mládeži, zejména té 
nejpotřebnější: dětem z chudých rodin. Nej-
dříve jim dal solidní úvod do víry, jejich zájem 
probouzel na tu dobu velice netradičními pro-
středky, souběžně se staral i o jejich přípravu 
na život: zakládal školy a zařízení pro výcho-
vu dělnické mládeže. Vzdal se intelektuální 
vědecké kariéry, aby on a jeho dílo sloužilo 
mládeži. Byl to kněz, který se plně spoléhal 
na Boží pomoc, v množství jeho aktivit ne-
zřídka výdaje přesahovaly příjmy. V Turíně 
a později na celém světě mu neříkají jinak, 
než „apoštol mládeže“.  (iencyklopedie.cz)

DUCHOVní SOUStŘEDění PrO kaŽDÉHO

idENTiTa: PokřTĚNý
povede P. Tomas van Zavrel

v krásném prostředí šumavy
pátek 22. 3. (20 hod.) – neděle 24. 3. (15 hod.)

Dobrá Voda u Hartmanic, Dům sv. Vintíře

minimální příspěvek: 950 kč

společné pokoje, plná penze, texty k 5 promluvám
nevratná záloha: 500 kč (dojíždějící: 50 kč/promluvu)

informace & přihlášky: exercicie@centrum.cz; 603 525 450.
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V sobotu 1. prosince se v Emauzích konala po-
slední přednáška z cyklu Čemu věříme - projek-
tu, který byl připraven na celý rok 2012. Za ne-
mocného přednášejícího pronesl zajímavou 
přednášku P. Mgr. P. Zahradníček, OMi, th.d., 
který se v první části věnoval historickým sou-
vislostem modlitby Páně.
Otčenáš je jedinou modlitbou, kterou Ježíš 
osobně naučil své učedníky, proto se jí říká 
„modlitba Páně“. Věřící všech křesťanských 
vyznání se ji denně modlí při bohoslužbách 
i v soukromí.
V druhé části P. Zahradníček rozebíral a vy-
světloval sedm proseb, které modlitba Otčenáš 
obsahuje, včetně jejich významu a pořadí. Je 
to podobné jako u desatera Božích přikázání; 
v prvních třech prosbách je to nasměrování 
k Bohu a ke způsobu, jak mu správně sloužit. 
další čtyři prosby přednášejí nebeskému Otci 
naše lidské potřeby. Ve čtvrté prosbě …chléb 

Čemu věříme - Otčenáš
náš vezdejší dej nám dnes se P. Zahradníček 
zamýšlel nad českým překladem slova vezdejší 
- jaký je jeho význam, zda jde o věci potřebné 
pro pozemský život nebo zda jde o nadpřiroze-
ný chléb.
Otčenáš je více než modlitba – je to cesta ve-
doucí přímo do Otcova srdce, je svěřována 
každému křesťanovi ve křtu. První křesťané se 
obraceli k Bohu touto modlitbou třikrát denně. 
Ani my bychom neměli prožít den, ve kterém 
se nepomodlíme modlitbu Páně svými ústy, ne-
přijmeme ji srdcem a neosvědčíme ji životem. 
Sv. Cyprián říkal, že Bůh je všudypřítomný 
a slyší nás všude. tak se můžeme modlit při 
práci i při odpočinku, v kostele i v přírodě, 
sami nebo společně a děkovat Bohu a prosit, 
aby nám dal vše pro důstojný a dobrý život. 
Na závěr P. Zahradníček odpověděl na otázky 
přítomných posluchačů.

Pavel Vejskrab

Vajerův pohyblivý betlém v Českých Budějovicích
O letošních Vánocích mohli návštěvníci kláš-
terního kostela Obětování Panny Marie v Čes-
kých Budějovicích spatřit kromě obvyklého 
velkého betlému s polychromovanými dřevo-
řezbami také pohyblivé „katedrální“ jesličky, 
pocházející z kostela sv. Rodiny, který vybu-
dovala kongregace boromejek v letech 1886-
88. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, jak se oficiálně nazývá, byla 
roku 1950 vyhnána ze svých objektů sirotčince 
a školy (při kostele sv. Rodiny) a starobince (při 
kostelíku sv. Karla na dnešní Lannově třídě). 
Kostel sv. Rodiny byl převeden pod děkanství 
u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po se-
kularizaci této svatyně v roce 1968 a následné 
adaptaci na archiv Ministerstva vnitra ČSR 
byly jesličky ve vánočním čase vystavovány 
v katedrále (po její obnově v letech 1968-71). 
Nyní, v době kdy znovu probíhá oprava inte-
riéru katedrály, našly své místo v klášterním 
kostele. Jesličky vyrobil začátkem třicátých 
let 20. století brněnský kotlář Alois Vajer (nar. 
1857 – zemř. po 1935). Jejich historie je za-
jímavá, proto si uveďme několik podrobností. 
Zmíněný kotlář Vajer trpěl v Brně za první svě-
tové války velkou nouzí a tehdy jej podporo-
vala představená brněnských boromejek S. M. 
Gaudencie. On pak z vděčnosti postavil bet-
lém, který daroval tamním sestrám. Betlém se 
setkal s vřelým přijetím a oceněním veřejnosti, 
proto záhy postavil ještě jeden s většími figur-
kami. Brněnské boromejky měly tedy betlémy 
dva, a proto jeden z nich, ten původní, roku 
1934 přenechaly boromejkám v Českých Bu-
dějovicích. tam jej opravil jistý pan Sakmauer 
a vyměnil některé figurky; poprvé byl betlém 
vystaven v době vánoční roku 1935. V kronice 
českobudějovického sirotčince boromejek je 
zaznamenáno, že pro Budějovice byl pohyb-
livý betlém něčím zcela novým a zvláště děti 
měly z pohyblivých výjevů velikou radost. 

Po uzavření kostela sv. Rodiny roku 1968 
se jesličky dostaly do katedrály sv. Mikulá-
še v Českých Budějovicích a v době vánoční 
jsou tu každoročně vystavovány a spouštěny. 
Roku 1995 byly znovu opraveny; tehdy byl 
pořízen soupis figurek: z celkového počtu 127 
jich bylo 82 pohyblivých (v zápise však není 
zmíněno, kdo opravu provedl). Spatříme zde 
výjevy Narození Páně s pohyblivými figurka-
mi oslíka a vola, Útěk sv. Rodiny do Egypta, 
domácnost sv. Rodiny (Ježíšek a sv. Josef se 
věnují truhlářství, Panna Maria přede na kolo-
vrátku), poustevník s ovečkami, domky, hamr 
a dílny lidu venkovského, poklonit jesličkám 
se přicházejí pastýři i králové... Horní pásmo 
kompozice je tvořeno rozsáhlou architekturou 
města bez pohyblivých prvků. 
Víme, že českobudějovické jesličky jsou jed-

němi ze čtyř betlémů, které důchodce Alois 
Vajer zhotovil. druhé jesličky v Brně byly 
zničeny při bombardování v roce 1944, když 
byl zasažen i dům boromejek na Obilním trhu 
v Údolní ulici. do dnešních dnů se dochovaly 
již jen tři betlémy, kromě Českých Budějovic 
se nacházejí ještě v Moravských Budějovicích 
v domově sv. Antonína (původně byly v domě 
boromejek v Rožďalovicích na Jičínsku, 
od roku 1964 na Hradišti u Znojma) a v tiš-
nově (kostel sv. Václava). České Budějovice 
tedy mají zřejmě první výrobek Aloise Vajera, 
kterým vyjádřil vděčnost boromejkám v Brně 
za to, že mu pomohly v době nouze. u betlé-
mů v Moravských Budějovicích a v tišnově je 
uváděno, že je v roce 1935 vyrobil Alois Vajer, 
kterému bylo v té době 78 let. Jiří Černý

Vajerův betlém v Českých Budějovicích.
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diEcézNí kaTEchETické sTřEdisko

„Rozhodující význam bude v tomto roce mít 
návrat k dějinám naší víry…“ (Benedikt XVi., 
Porta fidei) - pod tímto mottem připravilo die-
cézní katechetické středisko v Českých Budě-
jovicích katechetickou pomůcku k Roku víry. 
Pomůcku tvoří šest listů formátu A4, na kte-
rých je znázorněna časová osa v rozpětí čtyř 
tisíc let - od 2. tisíciletí před Kristem do roku 
2000 po Kristu. Na výšku osu protínají tři pru-
hy – dějiny světa, dějiny izraele a doba vzniku 
biblických knih; v období po Kristu pak ději-
ny světa, dějiny církve a české církevní dějiny. 
do prostoru nad osou se pak zařazují obrázky 
(fotografie, výstřižky z novin apod.).
tuto pomůcku jsem použila v hodině nábožen-
ství s dětmi z 2. stupně základní školy. u ně-
kterých obrázků, zvláště u těch, které přibližují 
starozákonní texty, byl problém s jejich zařaze-
ním do správného časového období. Společně 
se nám ale podařilo všechny obrázky o událos-
tech v průběhu dějin správně zařadit a vidět, že 
jak ty veliké události či osobnosti, tak i ty, které 
se zdají být důležité třeba jenom lokálně, jsou 
dokladem živého vztahu Boha k lidem. Boha, 
o kterém je řečeno: „že ty, kteří věří v Krista, 
svolá v jedno ve svaté církvi. Ta byla už od po-
čátku světa předobrazována a podivuhodně 
připravována v dějinách izraelského národa 
a ve Starém zákoně, když se naplnil čas, byla 
založena a stala se zjevnou vylitím Ducha, 
slavně bude dovršena na konci času.“ (Lumen 
gentium).  -mš-

katechetická pomůcka 
„Dějiny naší víry 
- dějiny spásy“

dospělí a děti všech věkových kategorií z tá-
borského vikariátu zcela zaplnili v sobotu 8. 
prosince klokotské Emauzy. Pustili se do vý-
roby a zdobení papírových dárkových taštiček, 
přáníček zdobených atraktivní kresbou horkým 
voskem, vykrajovali a precizně drobounkými 
korálky dokrašlovali závěsné ozdoby ze sa-
motvrdnoucí hmoty, naučili se zhotovit „živé“ 
vánoční svícny. Mysleli také na seniory, pro 
které vyrobili svícínky s čajovou svíčkou. Část 
výrobků, a byla to ještě i další zajímavá tvorba, 
si děti vzaly domů; ty další pak byly nabídnuty 
po mši sv. o 2. neděli adventní farníkům k pro-
deji. Výtěžek této akce (3.312 Kč) je určen pro 
školy v Pákistánu, které zřídil P. Günther. 
Veliký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem zasloužili o zdárný průběh této vánoční 
dílny, i všem, kteří přispěli finančně.  -mš-

Vánoční dílna 2012

Ve čtvrtek 3. ledna 2013 navštívil českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád děti a uči-
tele v Církevní základní škole Rudolfovská v Českých Budějovicích.  -ih-

V pondělí 17. prosince 2012 se zúčastnili žáci šestých tříd ze ZŠ Matice školské v Českých Budějo-
vicích adventní prohlídky klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Č. 
Budějovicích. -ih-

Ve středu 19. prosince 2012 proběhla mše svatá v kostele sv. Václava v Českých Budějovicích pro 
žáky a učitele z Církevní základní školy Rudolfovská v Českých Budějovicích. -ih-

V pátek 25. 1. 2013 od 16 hod.
se uskuteční v kostele Panny marie 
růžencové v Českých Budějovicích

Mše svatá pro děti.
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diEcézNí cENTruM MládEžE

Silentium. to slovo na mne dolehlo jako bič. 
Skoro jsem se ani nestačila leknout, ale moje 
zděšení se dostavilo už za několik minut. Jsem 
zvyklá mlčet, ale většinou nad učením, nebo 
nad nějakou prací. Jenže si u toho třeba brou-
kám nějakou písničku. teď jsem měla být úplně 
tiše a věnovat se meditaci nebo podobným vě-
cem. Je to ta poslední věc, kterou bych čekala, 
když přijedu někam na víkend - že první večer 
budu tiše. žádné povídání s přáteli, které jsem 
dlouho neviděla.
Zvláštní, ale myslím, že to bylo opravdu krás-
né. Líbilo se mi, že jsem mohla přemýšlet nad 
věcmi, které jsem normálně nestihla. Zvládla 
jsem napsat několik básní. Zvládla jsem se do-
konce zaměřit na něco jiného, než na sebe a své 
přátele. Psala jsem básně Bohu. Místo dlouhé-
ho hledání slov jsem věděla, co psát. inspirace 
přicházela po každé promluvě, když jsem něko-
lik desítek minut strávila jen se svými aktuál-
ními myšlenkami. Náročné, ale krásné. takhle 
nějak bych mohla shrnout víkend na Ktiši.
Společná modlitba, za kterou všem moc děku-
ju, byla krásná. Otevřela mi oči do směrů, kam 
jsem dříve třeba nemohla dohlédnout. Líbilo 
se mi, že jsem mohla slyšet, co si v tu chvíli 
ostatní přejí, co potřebují a co se jim líbí. Skoro 
mne až dohnalo k slzám, jak jsem někdy byla 
zaslepená.
Prostě když to shrnu, tahle obnova byla skvělá. 
Stejně jako vždycky jsem načerpala spoustu sil 
do dalšího boje se školou i vším ostatním. Vi-
děla jsem lidi, které bych jinak asi neměla moc 
šanci potkat a odpočinula si tak, že se mohu 
snažit být druhým světlem. Alespoň doufám, že 
se to trošku povede. Klára Hejhalová

Jedna z básní:

Stačíš Ty

Stačí ti víra,
v Bohu je síla
a v jeho náruči

svět se ti zatočí.

Stačí ti chtít
a srdcem toužit,

pak se dá pochopit,
pak se dá prožít.

Stačí jen naděje,
když SLuNCE zahřeje.

Stačí jen SLOVO,
co znamená mnoho.

Stačí jen dotek tvůj,
co krásně hladí,

stačí jen zpěv a žalm můj
úžasně zklidní.

Stačí mi láska,
naděje, důvěra,
ruka, co mačká,

síla, tvá nádhera.

Stačí mi zázrak
tvého vtělení

a pouhý náznak,
co vše změní.

Adventní duchovní obnova Silvestr na ktiši
Účastníky na Ktiši čekal pestrý program. První vlna dorazila již v pátek 28. prosince a od té doby 
náš počet stále narůstal - až do silvestrovského večera, kdy nás bylo přes čtyřicet. Ačkoli jsme 
se všichni neznali, vznikla velmi dobrá atmosféra. Při diskuzích v místní čajovničce a při zá-
žitkové celovečerní hře Casino jsme si užili spoustu legrace. Promítání filmu In nomine patris 
o umučeném knězi Josefu toufarovi, a také chvíle ztišení nad rekapitulací uplynulého roku, na-
opak otevřely vážnější témata. A neboť práce šlechtí, nechybělo na Ktiši již tradičně i jedno čistě 
pracovní dopoledne. Přípravu slavnostního silvestrovského večera měli v rukou sami účastníci. 
Vzniklo několik tvůrčích skupinek, které si užily už jen při přípravě svých příspěvků plno zábavy. 
Po moderovaném večeru s hudebními a divadelními vstupy následovala modlitba taizé v kostele. 
Novoročním přípitkem začala volná zábava a hráli jsme, zpívali i tancovali, dokud jsme měli sil. 
Možnost užít si krásné výhledy a čerstvý vzduch využili někteří už během odpoledních vycházek; 
na Nový rok jsme se ale všichni společně vypravili na pouť do chrobolského kostela Narození 
Panny Marie. V jeho nádherně vyzdobeném interiéru proběhla novoroční poutní mše svatá. Většina 
lidí zůstala na Ktiši ještě do dalšího dne a pak se klidně a spokojeně rozjela do svých domovů.

Za ktišský tým Jaroslava Kubešová
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diEcézNí chariTa iNforMujE

Od 20. prosince 2012 funguje nově otevřená noclehárna sv. Antonína pro muže, kterou otevřela 
farní charita Jindřichův Hradec. Otevření se zúčastnili zástupci Města J. Hradec, Úřadu práce, 
sociálního odboru, diecézní a farní charity. Objekt vysvětil vikář P. ivo Valášek. 
Noclehárna se nachází v šindelně, Nežárecká ul. č. 115. K dispozici je 8 lůžek v době od 20 
do 8 hod. uživatelé služby se mohou umýt, dostanou potraviny, ošacení a poradenské služby, je 
zajištěna asistenční služba.
děkujeme všem, kteří pomohli noclehárnu otevřít. Je to jediné zařízení pro muže na celém Jin-
dřichohradecku. Zatím nemáme zajištěny finanční prostředky, jsme zcela závislí na darech. Neza-
pomínejme na naše bližní modlitbou k sv. Antonínovi, věcnými dary – potraviny, pánské ošacení 
(Pravdova 837, 1. patro) a finančními příspěvky na účet FCH J. Hradec č. 241041057 / 0300, v. 
s. 3. Za vaši pomoc upřímné zaplať Pánbůh.

Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka FCH Jindřichův Hradec

Otevření noclehárny sv. Antonína v Jindřichově Hradci

Zhodnocení fungování institutu vykázání z pohledu intervenčního centra
téměř šest let v praxi funguje institut vykázá-
ní, kdy je policie oprávněna na 10 dní vykázat 
násilnou osobu ze společného obydlí v přípa-
dech domácího násilí. Vykázání slouží ohrože-
né osobě k zajištění bezpečí a prostoru k řešení 
situace, dává účastníkům čas na rozmyšlenou, 
co dál. V Jihočeském kraji ročně dojde k cca 
60 vykázáním. intervenční centrum je povinno 
do 2 dnů ohroženou osobu kontaktovat a na-
bídnout jí své služby. Ve většině případů je 
pomocná ruka ze strany iC ohroženou osobou 
přijata a je navázána další spolupráce.

Detašovaná pracoviště
V r. 2011 vznikla detašovaná pracoviště inter-
venčního centra v táboře, Jindřichově Hradci 
a Strakonicích. tato pracoviště vznikla proto, 
aby byla dostupná lidem z odloučených lokalit. 
detašovaná pracoviště v táboře a ve Strako-
nicích jsou plně využívaná. detašované pra-
coviště v Jindřichově Hradci je navštěvované 
minimálně. Vzhledem k tomu, že v této loka-
litě je špatná spolupráce s Městským úřadem, 
uvažujeme o přeložení pracoviště do Českého 
Krumlova.

Chybějící článek - práce s násilnou osobu
Všechny zainteresované strany se shodují 
na absenci systému práce s násilnou osobou. 
i násilný člověk se v tu chvíli ocitá v krizi, je 
bezmocný; často se jedná o otce dětí. Ale je 
pouze na něm, jak se s touto situací vyrovná, 
zda se někam obrátí o pomoc nebo tuto situ-
aci vyřeší tragicky, jak už se několikrát stalo. 
Na vytvoření koncepce práce s násilnou oso-
bou se neustále pracuje. Opět však vyvstává 
otázka financí. Zřejmě bude muset tuto činnost 
převzít některé stávající pracoviště, vznik nové 
služby je nepravděpodobný. V úvahu přišel po-
licejní psycholog, Probační a mediační služba 
ČR nebo kurátoři pro dospělé v rámci sociál-
ních odborů městských úřadů.

Děti propadají systémem
Ve velké části případů s vykázáním se jedná 
o rodiny s dětmi. Z dosavadní téměř šestileté 
praxe máme dojem, že právě tyto děti propada-
jí systémem: opět neexistuje povinnost rodičů, 
aby s dítětem vyhledali odbornou pomoc, např. 
psychologa. Co se týče řešení styku dítěte s ot-
cem, který je současně násilnou osobou, záleží 
na tom, zda je dítě v úředním záznamu o vy-
kázání označeno jako ohrožená osoba. Pokud 
není takto označeno, záleží pak na obou rodi-
čích, jak se zachovají. Bohužel bývá přítom-
no ovlivňování dítěte jedním rodičem, dítě se 
může stát předmětem vydírání. toto je na mís-
tě řešit s příslušným oddělením SPOd.

Intervenční centrum z hlediska prakti-
kantů
intervenční centrum je klinickým pracovištěm 
Zdravotně sociální fakulty Ju. Vzhledem k cit-
livé problematice, se kterou se v intervenčním 
centru pracuje, je počet těchto studentů velmi 

omezen. Někdy jsou v intervenčním centru 
praktikanti i z jiných univerzit, této praxi vždy 
předchází pohovor mapující motivaci studenta.
Pracovníci intervenčního centra jsou rádi 
za zpětnou vazbu od studentů, za jejich pohled 
na pracoviště a danou problematiku. Na kon-
ci praxe studenti hodnotí pracoviště prostřed-
nictvím SWOt analýzy, její výstupy slouží 
ke zkvalitnění poskytování služby. 
Studenti hodnotí pracoviště takto: jako silnou 
stránku vidí příjemné a schopné pracovníky, 
týmovou spolupráci, odpovídající vzdělávání 
pracovníků, příjemné prostředí, nabídku dal-
ších psychoterapeutických služeb v budově, 
právní oporu, fungování a silné postavení in-
tervenčního centra v rámci dCH, využívání 
supervize, jasná pravidla a jejich dodržování.
Slabou stránku spatřují studenti v nedostat-
ku pracovníků (do února 2012), syndromu 
vyhoření pracovníků, v nedostatečné infor-
movanosti veřejnosti o službě, ve stavu toalet 
na chodbě, v absenci lůžka pro uživatele služ-
by s nedostatečnými příjmy. 

Příležitost praktikanti vidí v dobré lokalitě 
v centru města, dobrém označení služby, v za-
pojení více psychologů do sociálních služeb, 
v možnosti psaní projektů, v možnosti dalšího 
vzdělávání vč. inspirace metodikami ze zahra-
ničí, ve spolupráci s Policií ČR a dalšími or-
ganizacemi a v navazování kontaktů s novými 
organizacemi, založení detašé v okresních měs-
tech, prezentaci v médiích, akcích a školách.
Vnější ohrožení služby by dle studentů nastalo 
při nedostatku uživatelů služby nebo naopak 
nadměrné zátěži pracovníků, při zrušení služby 
zákonem, nedořešených místech v zákonech 
v oblasti dN, při nedostatku financí, v široké 
územní působnosti a možné agresivitě násil-
ných osob vůči zaměstnancům.

Dana Bedlánová, Intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím násilím 

Diecézní charita
Kanovnická 11/390, 370 01 České Budějovice 

tel.: 386 323 016, mobil: 603 281 300
e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz

www.dchcb.cz

intervenční centrum poskytuje radu či pomoc 
v oblasti domácího násilí a následného proná-
sledování. Je specializovaným sociálním zaří-
zením, jehož činnost je zaměřena na přechod-
nou odbornou pomoc a nehmotnou podporu 
(bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, pod-
pora, provázení, sdílení) osobám ohroženým 
domácím násilím jak v souvislosti s policej-
ním vykázáním násilné osoby ze společného 
obydlí, tak ostatním ohroženým osobám, kde 
k vykázání násilné osoby nedošlo. Nejčastěji 
se domácí násilí vyskytuje mezi partnery, často 
jsou přítomny děti, a rovněž se často vyskytuje 
mezigenerační násilí, zejména se ho dopouštějí 
dospělé děti na svých rodičích.
intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, 
stabilizaci psychického stavu a sociální situa-
ce ohrožených osob, řešení krizových situací 

diecézní charita České Budějovice 
Intervenční centrum Strakonice

vzniklých na základě domácího násilí a o na-
vrácení osob do běžného života. K tomu dochází 
zprostředkováním pomoci ohroženým osobám, 
kterou iC přímo neposkytuje (např. azylové 
bydlení), dále tím, že se pomáhá ohroženým 
osobám, aby se dokázaly orientovat ve svých 
právech a právem chráněných zájmech. K tomu 
se dochází zpravidla poradenstvím a poskyto-
váním krizové intervence, konzultací s práv-
níkem, dále odstěhováním osoby ohrožené 
od osoby násilné, podáním trestního oznámení, 
předběžným opatřením, žalobou na vyklizení, 
rozchodem, rozvodem apod. za asistence pra-
covníků iC. Výsledkem je rovněž zlepšení kva-
lity života nezletilých dětí. 
Nadstandardně poskytuje iC přímou pomoc 
a doprovody k lékaři, k soudům či na jednání 

Pokračování na 10. straně.
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diEcézNí chariTa iNforMujE
Pokračování z 9. strany.

s ostatními institucemi (Policie ČR, azylový 
dům).

Vyhodnocení činnosti za rok 2012
Působnost intervenčního centra je v rámci ce-
lého Jihočeského kraje, kdy hlavní pracoviště 
se nachází v Českých Budějovicích. Od 16. 
2. 2011 funguje ve Strakonicích detašova-
né pracoviště, vždy jeden den v týdnu, a to 
ve středu (9-12 hod., 12.30-17 hod.). Cílem je 
lepší dostupnost služby pro ohrožené osoby ze 
Strakonic. Služba je poskytována ambulant-
ně a terénně, je bezplatná a je možné ji využít 
i anonymně. Je poskytována osobám od 15 let.

dne 9. 10. 2012 se uskutečnil na Městském 
úřadě Strakonice konzultační seminář k příleži-
tosti „týdnu Charity“ a následovala prezentace 
putovní výstavy.

V iC Strakonice proběhlo za rok 2012 celkem 
189 kontaktů a intervencí, z toho bylo 78 kon-
taktů a 111 intervencí. iC Strakonice navštívilo 
41 osob, z toho 31 žen a 10 mužů. 

Proběhlo několik setkání iC s OSPOd MěÚ 
Strakonice, se Službou kriminální policie a vy-
šetřování Strakonice, s Policií ČR Strakonice.

Mgr. Hana Kadlecová, IC Strakonice

Vánoční oslava plná dětského smíchu

V Poradně pro cizince a migranty proběhla v pátek 21. 12. 2012 oslava Vánoc a nadcházejícího 
nového roku pro děti cizinců. Večera se zúčastnilo téměř dvacet dětí různého věku a z různých zemí 
– Rusko, Ukrajina, Vietnam, Bělorusko. Děti si užily pouštění skořápek po vodě, vytváření obrázků, 
zdobení jablíček i zpívání koled. 
Atmosféra byla velmi živá, plná veselého hlaholení a smíchu. Úžas se následně zračil ve všech 
dětských tvářích, zejména po příchodu Dědy Mráze a Sněhurky. Po odrecitování básničky či zazpí-
vání písničky pak dětem společně rozdali dárečky, které potěšily a mnohé děti překvapily tím, jak 
je možné, že Děda Mráz přišel, zná jejich jméno a dokonce pro ně nachystal dárky. 
Tato akce všechny zúčastněné snad vhodně naladila na nadcházející svátky, ať je již slavili v duchu 
českých či jiných zvyků.
 Mgr. Michaela Dušková, vedoucí Poradny pro cizince a migranty

V Diecézní charitě České Budějovice se 
často znovu a znovu zamýšlíme, jaký smysl 
má ta či ona aktivita. Bez této reflexe, po-
hledu do praxe a připuštění si pochybností 
by hrozilo, že naše práce bude plynout pou-
ze po povrchu. Jaký vy máte názor např. 
na pomoc vězňům či lidem propuštěným 
z výkonu trestu? V následujícím textu se 
dočtete o základních podmínkách projektu 
Vězeňská korespondence.

V souvislosti s naším projektem Vězeňská ko-
respondence máme i my někdy pochybnosti. 
Samozřejmě. Nakolik v praxi platí, že dopiso-
vání skutečně motivuje vězně k práci na sobě 
samých? Jak moc jim pomáhá, aby neztráceli 
kontakt s běžným světem? Zapomenou vězni 
ihned po propuštění na dobrovolníky, kteří jim 
pravidelně psali? A je dopisování pro vězně 
zdrojem zábavy, nebo podnětem k zamyšlení 
nad sebou samými? A může vězňům snad do-
konce pomoci změnit přístup k životu, k hod-
notám, je to vůbec reálné? Atd. atd.

ujištění, že dopisování má skutečný smysl, na-
chází koordinátorka Vězeňské korespondence 
paní daniela při kontrole a pročítání dopisů. 
S každým psaním se musí seznámit dříve, než 
jej odešle buď od vězně dobrovolníkovi, nebo 
od dobrovolníka vězni. Protože zná témata do-
pisů, může pozorovat, jakým způsobem vězni 
na dopisy reagují.

Vězeňská korespondence 
- má to smysl?

Pokračování na 11. straně.
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Pokračování z 10. strany.
dnes nám poštou přišlo ještě jedno ujištění. Je 
vzácné, protože taková dostáváme opravdu vý-
jimečně. Pan Robert, který byl propuštěn někdy 
na podzim 2012, posílá přes adresu diecézní 
charity ČB pozdrav své bývalé dopisovatelce 
Sáře. tak tedy - pro některé vězně může mít 
dopisování skutečně velký význam. A to tako-
vý, že na svoje dobrovolníky nezapomínají ani 
po propuštění. 

Text: paní Daniela
Paní Daniela pracuje v DCH České Budějovice 

jako koordinátorka projektu Vězeňská korespon-
dence. Kontakt: Paní Daniela, Diecézní charita 
ČB, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice.

diEcézNí cENTruM Pro rodiNu

Útěšná liturgie druhé neděle v prosinci...
Letos, tak jako v roce předešlém, se v českobu-
dějovickém klášterním kostele konala odpoled-
ní mimořádná liturgie - bohoslužba pro rodiče, 
kterým zemřelo dítě. Navazuje se tak na tradici, 
která se šíří v poslední době i v dalších - nejen 
katolických - chrámech České republiky.
V naší diecézi se toto setkání uskutečnilo již 
podruhé zásluhou manželů Poláčkových, kte-
ří vedou diecézní centrum pro rodinu. Mezi 
účastníky jsou lidé různých generací, kteří 
vzpomínají na své děti, které zemřely ať již jako 
zcela malá děťátka, či již jako dospělí. Zřejmé 
je, že pozvání k této útěšné liturgii přijali i lidé, 
kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslu-
žeb. Vnímají však, že sdílená bolest a vzájemná 
lidská podpora je hojivou možností, kterou jim 
církev nabízí. Malá světélka - zapálená od ve-
likonoční svíce -, která rodiče kladli na stupně 
oltáře, byla symbolem trvalého vztahu lásky, 
která nekončí smrtí...
Po skončení mše sv. se v klášterním rajském 
dvoře kolem svítícího paškálu vytvořil kruh 
spojených rukou těch, kteří prožili, ať již nedáv-
no či před léty, tuto smutnou životní zkušenost. 
Závěrem zazněla modlitba Páně a požehnání 

duchovních. Následovala možnost ohřát se při 
čaji či kávě v přilehlé prostoře s možností dal-
šího sdílení. 
díky za tuto citlivě připravenou bohoslužbu, 

která by v příštím roce měla být již záměrně 
připravená ekumenicky – vždyť děti neumírají 
jen katolíkům! učit se říkat „Buď vůle tvá“ je 
opravdu úkol na celý život... Helena Faberová

Pokračování na 12. straně.

Národní týden manželství v ČR již posedmé

Národní týden manželství opět přinese desítky 
kreativních způsobů, jak tvořit jedinečná man-
želství.
Po celé České republice se místní komunity, 
občanská sdružení, církve, rodinná a mateřská 
centra, zástupci měst a obcí i jednotlivci chys-
tají zapojit do dalšího ročníku Národního týdne 
manželství, který se bude konat 11.-17. února. 
iniciativa, již tradičně pořádaná ve valentýn-

Na Národní týden manželství pamatujeme 
v ČR od roku 2007 a v současné době se při-
pravuje v dalších 14 zemích na světě.

ském týdnu, bude opět příležitostí pro všechny 
páry udělat něco malého pro svůj vztah a bude 
společnou oslavou manželství.
téma 7. ročníku NtM vyjadřuje jeho motto 
„Manželství je umění“ a odkazuje na fakt, že 
každý dobrý vztah je nutné tvořit. „Až příliš 
mnoho párů se rozchází a manželství, která 
mohla být skvělá, končí tragickými rozvody. 
Tak to ale být nemusí. Rozpad rodiny nemusí 
být normou, pokud nenecháme zdi mezi námi 
vyrůst tak, že už se nedají překonat. Manželství 
je umění, které zvládne každý, pokud chce,“ řekl 
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diEcézNí cENTruM Pro rodiNu

16. 2. 2013 v 19 hod. v klubu Horká vana v Českých Budějovicích
koncert vokální hudby z díla G. P. Palestriny, O. di Lassa, H. Schütze 

„Harmonie v hudbě i manželství po staletí“
Účinkuje komorní pěvecký soubor dE PROfuNdiS z Plzně 

v obsazení Jana Esterlová (soprán), Martina Příhodová, Lenka Müllerová (alt), 
Vojtěch štajer (tenor), Miloslav Esterle (tenor - vedoucí souboru), Jan Esterle (bas ). 

Vstupné dobrovolné.

diECéZNí CENtRuM PRO ROdiNu PřiPRAVuJE

malý cyklus

Ten poklad 
máme v nádobě hliněné

(2 Kor 4,7)

SPIrItUalIta 
PrO VšEDní DEn

s P. martinem Sedloněm, OmI

PrVní SOBOtY 
2. přednáška cyklu - 2. 2. 2013 
3. přednáška cyklu - 2. 3. 2013

(s možností exercicií od 15. 5.)

13.30-16.00 - Promluva 
v domě Emauzy

16.00 - Zpívané klokotské hodinky
16.30 - růženec
17. 00 - mše sv.

Srdečně zve 
Římskokatolická farnost 

tábor-klokoty 
a obláti Panny marie 

neposkvrněné

Pokračování z 11. strany.

Jan frolík, jeden z organizátorů týdne manžel-
ství.
Opravdu, život v manželství lze zvládnout 
i v dnešní době, vždyť „umění“ pochází podle 
Wikipedie od slova „umět“ a je součástí lidské 
kultury. V širokém slova smyslu je to tedy uži-
tečná dovednost, kterou neovládá každý a které 
je případně třeba se naučit. to všechno platí 

i o manželství: manželství je součástí lidské 
kultury, život v manželství je užitečná doved-
nost. Jedním z cílů NtM je nabídnout zamyšle-
ní, podněty, jak to mám v našem manželství já 
a co pro vlastní manželství mohu dělat.
V antickém starověku a ve středověku se umění 
dělilo na 7 směrů (svobodných umění): grama-
tiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, 
astronomii a hudbu. Mohlo by se zdát, že pro 
manželství je z těch sedmi nejdůležitější rétori-
ka, leckdy přecházející do umění bojového. Ale 
i na tomto poli se nám nabízí spíše než doved-
nosti bojové účinné naslouchání, vyjednávání, 
trpělivost, ovládání hněvu, tolerance, odpuště-
ní, věrnost a především bezpodmínečná láska.
Nás v dCR motto „Manželství je umění“ in-
spirovalo k počinu jiného druhu, v němž se 
mnohé z výše uvedených dovedností opravdu 

může prokázat. Zveme v rámci Národního týd-
ne manželství v sobotu 16. 2. 2013 na koncert 
skupiny de profundis do Horké vany v Čes-
kých Budějovicích. Vokální soubor zazpívá 
skladby renesančních autorů G. P. Palestriny, 
O. di Lassa, H. Schütze. udělejte si pěkný 
večer a přijďte si poslechnout harmonii nejen 
hudební, ale i zprávu účinkujícího manželské-
ho páru o tom, jaký má harmonie hudby vliv 
na harmonii v manželství. Co budeme vyprávět 
manželům - všichni dobře víme, že dobré man-
želství je kumšt a stojí vědět, jak na to!
Možná jste ještě neviděli, jak je možné i ve vy-
sokém stáří nejen svědčit o tom, že manželství 
je umění, ale také si to pořádně užít a čerpat 
z toho. doporučujeme podívat se na http://
www.youtube.com/watch?v=RI-l0tK8Ok0&fe-
ature=player_embedded. A kdybyste neměli 
možnost, požádejte své děti, vnuky – rádi vám 
je ukážou. Anebo naopak – i mladším se může 
stát videozáznam povzbuzením pro vlastní tře-
ba budoucí manželství a nadšeně sami své rodi-
če a prarodiče k počítači přizvou, aby viděli, že 
utváření jejich manželství v radosti není marné, 
že přináší obohacení nejen jin samotným.
Nechte se doma naladit „předskokany“ kon-
certu na videu, a naplánujte sobotní podvečer 
v útulném klubovém prostředí při koncertě 
s názvem „Harmonie v hudbě i manželství 
po staletí“, abyste harmonii mohli načerpat 
i dále rozhojnit ve svém vztahu.  -dcr-

Římskokatolická farnost Sušice 
zve na 

XXii. farNí PlEs
který se koná v sobotu 2. února 2013 od 20 hod. v sušické Sokolovně.

k tanci i poslechu hrají: mEmEntO a SOlOVaČka. Vstupné: 120 kč

Předprodej vstupenek: v neděli po mši sv. v sakristii kostela; 
pondělí - sobota v prodejně Pekáren a cukráren a.s. (nám. Svobody v Sušici); 

přímo před zahájením plesu.
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Česká křesťanská akademie 
Prachatice 

zve na přednášku 
Ing. Františka Bendy, CSc.

„Křesťané v životě 
politického společenství“, 

která se uskuteční 

ve čtvrtek 24. 1. 2013 v 17.30 hod.
ve společenské místnosti 

SPš v Prachaticích.

PošToVNí schráNka

V druhý den našeho putování se probouzíme 
do chladného, zato stříbrem krásně vymalo-
vaného rána. Okolní stráně kolem turistických 
chat jsou i se svými pestrobarevnými kvítky 
překryty pořádným šedivcem. Ve vzdáleném 
horizontu z mlhavých oblaků vystupují vrchol-
ky pásma Jeseníků a Beskyd. Po dobré snídaní 
a srdečném rozloučení s personálem nasedáme 
do autobusu a vydáváme se k vytčenému cíli 
naší cesty. Brzy mne napadlo, že to dobré po-
hoštění budeme nejspíše muset také něčím vy-
nahradit. Při loňské cestě jsme si totiž všichni 
sáhli až na dno svých sil. Zima, déšť se sněhem, 
zimnice… tentokrát to bylo něco zcela jiného. 
řidič se příliš spoléhal na svoji navigaci, ta nás 
však zavedla na vedlejší silnici a poté do lesa, 
ze kterého již nebylo pokračování. K vyproš-
tění autobusu museli přispěchat i místní lesní 
dělníci. Naštěstí jen s hodinovým zpožděním 
jsme projeli kolem dřevěné sochy Panny Marie 
stojící na břehu říčky Kysuce, odkud se pout-
níci zpravidla vydávají „do hory“. Nemohu si 
nevzpomenout na okamžik, kdy jsem odtud po-
prvé putoval i já, v době ještě hluboké norma-
lizace. V sedmdesátých letech jsme v nedaleké 
Podvysové měli podnikovou poradu, využil 
jsem polední přestávky, vláčkem dojel do tur-
zovky a původní starou lesní cestou došel 
na mýtinku, kde jsem v pokoře padl na kolena. 
Všude ticho, mír a doslova božský klid. Nikdy 
jsem nepřestal děkovat za ten zvláštní životní 
okamžik. V té době zde ještě nestál žádný oltář, 
žádná kaplička. Zato vše bylo pod pečlivým 
okem bdělých soudruhů, kteří přinesené pozor-
nosti dokonale odstraňovali a ničili. Naštěstí 
jsem tehdy z toho neměl ještě žádné obtíže. 

Zastavení čtvrté 
Po turzovce jsme projeli obcí Korňa, překo-
nali problém (s dalšími obtížemi řidiče) při 
přejezdu mostku o nedostatečné tonáži, minu-
li zdejší cintorín, kostel zasvěcený Božskému 
Srdci Páně a konečně se dostali na parkoviště. 
Odtud potom pěšky k vrcholu živčákovy hory 
(788 m), která je součástí turzovské vrchoviny. 
dnes je zde větší vykácené prostranství, kde 
byla 17. října 1993 posvěcena nově vystavěná 

Panna Maria Růžencová ii.
Navazuje na text z prosincového čísla.

Pramen Panny Marie na Živčákově hoře

Pokračování na 14. straně.

kaple Panny Marie - Královny Míru (Král‘ov-
nej Pokoja). Bezprostředně nad parkovištěm 
se rozprostírá staveniště zcela nového kostela. 
V roce 2008 vydalo biskupství v Nitře souhlas 
k stavbě kostela Panny Marie - Matky církve. 
Již v říjnu došlo k posvěcení základního kame-
ne, 29. května 2011 byl posvěcený Kříž koruny 
Panny Marie a zvon. 
Jistěže nejpodstatnějším údajem je okolnost, že 
právě zde se Matúšovi Lašutovi 1. června 1958 
ve svátek Nejsvětější trojice poprvé zjevila 
Panna Maria. Pravidelně přicházel na tato mís-
ta, kde visel obraz Panny Marie ustavičné po-
moci, klekl a modlil se Otčenáš a Zdrávas. Při 
jménu Marie zahlédl malý blesk a v tom místě 
uviděl Pannu Marii. Zde také přijímal její pří-

kazy, neboť zjevení i nadále pokračovala. Místo 
se postupně stalo vyhledávané pro mnoho pout-
níků, ale ani mocenské zásahy nedosáhly žád-
ného výsledku. Naopak. Později byla turzovka 
označena jako Lurdy v srdci Evropy. Předpo-
kládám, že naši čtenáři mají o tomto poutním 
místě dostatek informací, a tak si dovolím po-
hled z úhlu historicko-společenského.
Nejstarší záznam o založení turzovky pochá-
zí z roku 1598. Zakladatel byl nejmocnějším 
představitelem rodu turzovců, který se prosla-
vil soudním procesem s Alžbětou Bátoryovou 
- krvavou paní z Čachtického zámku. V novo-
dobé historii se krajina osvobodila od maďar-

Desatero
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Pokračování na 15. straně.

ského vlivu až na přelomu let 1848-9. Na frontě 
1. světové války padlo 500 zdejších obyvatel. 
Při následných nepokojích turzovský farář po-
volal na pomoc 700 československých vojáků 
z Moravy. V roce 1918 při epidemii skvrnité-
ho tyfu zde zemřelo asi 450 osob. Při vzniku 
Slovenského štátu se turzovka stala pohraniční 
obcí. to vše hrálo svoji negativní úlohu. Po 2. 
světové válce se stala součástí ČSR, v pade-
sátých letech měla 14 tis. obyvatel a byla roz-
dělena na 10 menších obcí. V roce 1967 byla 
vyhlášena městem. dnes je součástí SR, spadá 
do žilinského kraje, okresu Čadca a je součástí 
mikroregionu Horné Kysuce. 
Místní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je 
barokní stavbou z roku 1759, vznik farnosti je 
datován rokem 1694. Podle posledního sčítání 
obyvatel je počet udáván číslem 7854 - z toho 
věřících římskokatolické církve 7412 (94,4 %), 
všech věřících 7457 (94,9 %). Přiznávám, zcela 
úmyslně jsem chtěl nad těmito čísly navodit pro 
čtenáře hlubší zamyšlení.

Zastavení páté 
Záměrně jsem tomuto okamžiku připojil sa-
mostatné zastavení. Anděl Páně. Bude poledne 
a my se scházíme uvnitř kaple, abychom se 
při slavení mše svaté plně odevzdali do náruče 
Matky Boží. Věřím, že se nám to všem podaři-
lo. Připomeňme, že od roku 1830 uznala církev 
21 mariánských zjevení. Vždyť Panna Maria 
vyzývá k pokoji a míru. Nejinak jsme to cítili 
i my osobně. Vždyť na těchto místech je všu-
dypřítomná energie lásky, prostupující celým 
tělem i duší. 
Nevelká kaple má jednoduchý, téměř kruhovi-
tý tvar s prosklenou fasádou, která umožňuje 
přímý kontakt mezi svatostánkem a poutníky 
venku. Na kapli bezprostředně navazuje dře-
věný přístřešek chránící proti nepřízni počasí. 
Nedaleko stojí Mystický sloup P. Kuběny, po-
stavený v roce 2002. 

Hospic sv. Jana n. neumanna 

vás srdečně zve na

Ples pro hospic
Pátek 8. února 2013

od 19 hod.

národní dům Prachatice

Vstupné 150,- kč

Předprodej vstupenek 
v recepci hospicu

Zahraje skupina 
SWInG BanD aGrIa

Nad obětním stolem je jednoduchý dřevěný 
kříž, z pohledu poutníka vlevo svatostánek, 
vpravo socha Panny Marie a zrenovovaný ob-
raz, ke kterému je třeba dodat, že byl zachráněn 
před zničením komunistickým řáděním přímo 
z hromady popela. Neshořel, byl uschován 
a po restauraci na první výročí vysvěcení pak 
v roce 1994 umístěn v kapli. Celá lokalita je 
poznamenána množstvím zvláštních úkazů. 
Po malém poledním občerstvení se znovu schá-
zíme v kapli k modlitbě růžence Světla, který 
stanovil papež Jan Pavel ii. a ke kterému já 
osobně dodávám, že je tím pravým motivem 
k zamyšlení nad vlastním vztahem k vnímání 
obsahu. tak třeba: Je podstatné, že byl Ježíš 
pokřtěn v řece Jordánu? (Mohl být pokřtěn 
kdekoliv, podstatné je, že byl pokřtěn Janem 
Křtitelem za přítomnosti ducha Svatého.) Proč 
Ježíš učinil první zázrak v Káně? (Aby lidé 
uvěřili.) Proč učedníci nepoznali převtěleného 
Krista na hoře tábor? (Ani nemohli, vždyť byl 
ještě s nimi.) A dokážeme ocitovat jednotlivá 
„blahoslavenství“?
V blízkém okolí je několik léčivých pramenů, 
ke kterým se po mši a modlitbě vydáváme, 
abychom z nich přivezli uzdravující občerstve-
ní pro své blízké. Kéž občerství i nás.  šťastnou 
cestu.

Zastavení šesté 
Hranici česko-slovenského pomezí (Klokočov-
Bílá konečná) sice projíždíme bez problémů, 
neboť není obsluhovaná, tím ale zůstává další 
otázka pro řidiče, jaké bude mít podklady pro 
fakturaci. Krátký odpočinek si dovolujeme 
v obci Čeladná s prohlídkou nového golfové-
ho areálu a přilehlé hospodářské farmy. Krát-
ce před večerem konečně nacházíme další 
místo ubytování ve středisku zvaném Srdce 
Beskyd. Avizovaná „horská chata“ se ukázala 
jako dřívější podnikové rekreační zařízení že- Památník obětem v areálu tišnovského kláštera

Turzovka - u pramene občerstvení

lezáren Bohumín. Kdysi fantastické se vším 
komfortem, dnes pomalu chátrající z důvodu 
nedostatku finančních prostředků na komplet-
ní rekonstrukci. uvnitř zima a dost neútulno. 
Za ranního mrazu (- 6 st.) nasedáme a vyjíždí-
me na další etapu.

Zatímco se nám dostává stručné informace 
o nadcházející beatifikaci 14 pražských fran-
tiškánských mučedníků od Panny Marie Sněž-
né v Praze, před námi již stojí krásná bazilika 
Navštívení Panny Marie ve frýdku, pro mnohé 
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Seminář 
„Náboženská 
výchova dětí“ 

Seminář je vhodný pro učitelky MŠ, 1. 
stupně ZŠ, katechety i pro rodiče, kteří 
chtějí vést své děti k poznání Boha.

Lektoři: dr. Krzysztof Biel, SJ, dr. Bar-
bara Surma (Krakow - Polsko)

Termín semináře: 15.-17. 2. 2013 (začá-
tek v 15 hod.; zakončení v 17 hod.)

Přihlášky a místo konání: Církevní 
mateřská škola, Lipenská 3, 370 01 Čes-
ké Budějovice, e-mail: cmscb@seznam.
cz, tel.: 387 423 018 (přihlášky posílejte 
do 31. 1. 2013)

Cena semináře: 1000,- Kč za všechny 3 
dny.

Je možné zajistit nocleh - nutné předem 
domluvit. Stravu si zajišťuje každý účast-
ník sám.

Účastníky žádáme o přinesení vlastní Bib-
le.

Účelem semináře je seznámit účastníky 
se způsobem, jak zprostředkovat dětem 
níže uvedená témata pomocí metody Ma-
rie Montessori

Témata: Úvod do Starého zákona; Pro-
roctví; texty o Vánocích; Vyučování Ježí-
še v podobenstvích; Odkrývání podoben-
ství dětmi.

Pokračování ze 14. strany.

dosud zcela neznámá. Právě i zde totiž aktiv-
ně působí františkáni - terciáři. Historie uvádí, 
že na návrší Vápenky byla roku 1665 vztyčena 
pískovcová socha Panny Marie, stojící na hlavě 
hada a půlměsíci, typologicky velmi blízká soše 
ve štýrské Mariazell. Roku 1706 byla postave-
na dřevěná kaple, kde byla umístěna na hlavní 
oltář. K zázrakům s mnoha desítkami uzdravení 
se váže událost z července 1707, kdy při prů-
trži a bouři vítr kapli strhl, rozlámal i sokl, ale 
socha zůstala nepoškozena. Kaple byla znovu 
obnovena. Po vleklém sporu místního faráře 
s držitelem panství po zásahu císaře Karla V. 
jmenoval (1735) vratislavský biskup duchovní 
komisi na prozkoumání zázračných uzdravení. 
Závěry vyzněly kladně a začal se stavět nový 
chrám. Slezské války však stavbu  protahovaly, 
k vysvěcení došlo 13. 5. 1759 vratislavským 
biskupem f. G. Schaffgotsche. (Připomeň-
me prvního českobudějovického biskupa K. 
P. Schaffgotsche, který byl kanovníkem v Olo-
mouci, Hradci Králové a po čas i generálním 
vikářem.)
Na výstavbě chrámu se podíleli přední slezští 
a moravští umělci, milostná socha P. Marie 
frýdecké spočívá na vrcholu hlavního oltáře, 
ke stavbě přiléhají kaple sv. Kříže a sv. Jana 
Nepomuckého. Nelze zapomenout na roz-
lehlou kryptu s mumifikovanými těly poutní-
ků, kteří utonuli v rozvodněné řece Ostravici, 
a dalších významných osobností. V roce 2007 
byly ulity dva nové zvony, posvěcené v násle-
dujícím roce. Nádvoří před chrámem zdobí 
barokní plastiky a další sochy svatých. V 70. 
letech 19. století bylo kolem chrámu postaveno 
14 kaplí křížové cesty, uprostřed pak kruhová 
kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Celý are-
ál byl obnoven až v letech 2010-11. Poutníka 

musí určitě napadnout záměrná myšlenka mi-
nulého režimu, který chrámový kostel zarámo-
val výstavbou paneláků.
Rozhodně to ale nemohlo oslabit věhlasné pou-
tě a pozdější povýšení papežem Janem Pavlem 
ii. na baziliku minor. Všem se nám zde dostalo 
milého přijetí a mohli jsme s klidnou duší slavit 
i zde mši svatou a vykonat pobožnost křížové 
cesty.

Zastavení sedmé 
Jen s půlhodinovým zpožděním jsme dorazi-
li do tišnova a po delším hledání zaparkovali 
nedaleko známého klášterního komplexu Porta 
Coeli (Brána nebes) v Předklášteří. Prohlídka 
muzejní expozice i samotného kláštera byla 
dalším poutavým zážitkem. Jen s tím, že podle 
zdejších pokynů nebyla možnost fotografovat 
ve vnitřních prostorách kláštera.  
Historie cisterciáckého opatství, místa smíření 
člověka s Bohem, se začala psát již v roce 1233, 
i dnes zde zase žije komunita cisterciaček. Pro-
slavenou dominantou je bohatě zdobený gotic-
ký portál v průčelí románsko-gotické baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie. V jedné z přilehlých 
budov se nachází Podhorácké muzeum se sbír-
kami o dějinách i současném životě kláštera. 
Mezi další zajímavé části patří křížová chodba, 
rajská zahrada, kapitulní síň i samotný kostel.
Zakládací listina z roku 1233 nese pečeť krá-
lovny Konstancie, která  stála na počátku pří-
chodu prvního konventu. Ve 13.-14. století 
nastává postupný rozvoj, v letech husitských 
válek (1428-36) přichází zpustošení, v letech 
1436-65 obnova se znovuvysvěcením roku 
1454. Za stavovských válek (1619-25) je kláš-
ter ostřelován švédy, v roce 1782 přichází de-
kret Josefa ii. o zrušení. Až v roce 1900 začíná 

Obnovený komplex kláštera.

stavba nového kostela s vysvěcením (1901) 
a obnovením řeholního života sestrami z Mari-
enthalu. další smrtonosný zásah přichází v roce 
1950 od komunistického režimu. Významným 
datem novodobé historie je 12. listopad 1989, 
kdy se zde koná slavnostní bohoslužba při 
příležitosti svatořečení Anežky České, dcery 
zakladatelky královny Konstancie. Mezi vysta-
vené dokumenty patří i listiny Ministerstva kul-
tury stvrzující tak kontinuitu zdejšího řádového 
společenství. Jakoby ze šera překrásného kos-
tela se toto vše hluboce vrývalo do vaší mysli.

Nechť se tam vryjí i slova sv. Benedikta - ORA 
Et LABORA - Modli se a pracuj! doplňme 
jen, že cisterciácký řád vznikl reformou řádu 
benediktýnského. Kéž nás vše, co jsme na naší 
pouti prožili, posiluje při následném rozjímání. 
Z nebe začal padat hustý déšť, a po další ne-
předvídané situaci, totiž s odbočkou do Prahy, 
se vracíme do jihočeské metropole v pozdních 
večerních hodinách. 

František Růžička, Č. Budějovice 
(Příspěvek byl redakčně zkrácen.)
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Konec světla
Snad bych se měl čtenářům za ten nadpis omlu-
vit, neboť jsem měl vlastně na mysli „konec 
světa“. téma, kterého byly koncem loňského 
roku plné sdělovací prostředky - vždyť to před-
pověděl již mayský kalendář a dokonce vše 
bylo potvrzeno textem odborníků NASA! 
S naprostým klidem v mysli i duši jsem se vy-
dal do kláštera, kde se konaly „budějovické ro-
ráty“, jak oznamoval P. Josef Prokeš studentům 
i ostatním dušičkám. Každý dostal svoji nasví-
cenou svíčičku a byl povzbuzen slovy: „Vez-
měte si toto světlo a opatrujte jej jako světlo, 
které je znamením zrození našeho Pána, které si 
budeme připomínat za několik dní o Vánocích“. 
A tak jsme šli se svým světýlkem a zpěvem: 
„Rosu dejte nebesa shůry…“ pod temnou klen-
bu klášterního kostela. 
Pro klid duše si jen stačilo znovu připomenout 
slova liturgie ze 33. neděle v mezidobí (B), slo-
va evangelisty sv. Marka (Mk 13,24-32), kdy 
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těchto dnech, 
po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc pře-
stane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězd-
ný svět se zachvěje… Amen, pravím vám: Toto 
pokolení nepomine, dokud se to všechno nesta-
ne. Nebe a země pominou, ale má slova nepo-
minou…“ to podstatné ale zaznívá až na konci 
textu a nikdo z nás by o tom neměl pochybovat 
- „O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani 
andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ 
A tak jsme se v odpoledních hodinách mohli 
znovu vydat do útrob nasvíceného kláštera, kde 
v režii Českého rozhlasu bylo již po čtyřiadva-
cáté přebíráno Betlémské světlo. Jistě zde byla 
řada těch, kteří to v prosinci 1989 zažili popr-
vé na českobudějovickém náměstí. V přímém 
přenosu ČRo vystoupil tradičně Pěvecký sbor 
Jihočeských učitelek při Biskupském gymná-
ziu pod vedením sbormistra theodora Pártla, 
moderoval filip Černý. Otec biskup Jiří Paďour, 
stejně jako další kanovníci, generální vikář 
Mons. Adolf Pintíř a děkan farnosti dr. P. Zde-

něk Mareš všem přítomným popřáli nejen ra-
dostné prožití svátků vánočních, ale především 
zdůraznili, v čem spočívá jejich pravý význam. 
tehdy se nám narodil Ježíš Kristus, později 
ukřižovaný, ale pro nás vzkříšený. A právě on 
je tím naším světlem, které si v podobě Bet-
lémského světla odnášíme do našich domovů. 
Nechť nás toto světlo doprovází po další kroky 
našeho života, kéž v míru dál září i v té daleké 
betlémské krajině, odkud bylo dovezeno, kde je 
v současné době značně napjatá situace. 
K nám bylo světlo tradičně přivezeno z Lince, 
z rozhlasové stanice ORf, která tuto tradici za-
ložila. Letos si vzhledem k situaci v izraeli ni-
kdo netroufl nějaké dítě tam pro světlo poslat. 
Nechť je toto pravé světlo pro všechny skuteč-

ným světlem života a nikdy nemá svůj konec. 
Nelze ale neocenit tehdejší znalosti předků 
s výpočtem, kdy se Slunce, Země a střed Mléč-
né dráhy ocitnou v přesné přímce a tím po 5125 
letech skončí mayský kalendář. Lze jen dodat 
- kéž se ale přece jen naplní dávné mayské pro-
roctví o „nové a lepší éře lidského pokolení“.
Netřeba pochybovat, že oním náznakem bylo 
i zdařilé a hluboce působivé představení „živý 
Betlém“ již v předchozím dni na prostranství 
před klášterním kostelem. Byl to radostný záži-
tek. V záři reflektorů jsme si mohli připomenout 
slova prologu evangelia sv. Jana: „Od Boha byl 
poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, 
aby vydal svědectví o tomto světle, aby všichni 
uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, 
ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví…“

František Růžička, České Budějovice
(Příspěvek byl redakčně zkrácen.)

27. prosince 2012 zemřel ve strakonické nemoc-
nici v 74. roce svého života P. Heřman Fritsch, 
děkan v Blatné. Čtyřicet devět let působil ve far-
nostech českobudějovické diecéze Březnice 
u Příbrami, Bohutín, Drahenice, Starý Rožmitál, 
Ševětín, Bošilec, Strakonice, Strakonice-Podsrp, 
Katovice, Štěkeň, Jinín, Paračov, Blatná, Kadov 
u Blatné a Černívsko.
Zádušní mši sv. sloužil ve středu 2. ledna 2013 
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné českobudějovický biskup mons. Jiří 
Paďour, OFMCap., za účasti pražského světí-
cího biskupa mons. Václava Malého, českobu-
dějovického světícího biskupa mons. Pavla Po-
sáda a řady kněží nejen naší diecéze. Poté byl 
P. Fritsch uložen do rodinného hrobu na měst-
ském hřbitově v Rožmitále pod Třemšínem.
P. Fritsch se vedle svého pastoračního působení 
věnoval také práci v překladatelské komisi při 
ČBK; díky své pečlivosti byl ceněný korektor 
nejrůznějších textů a znalec liturgických norem 
a předpisů (mj. připravoval Direktář).   -r-

Foto Jaroslav Šabatka
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k ČETBĚ a sTudiu
doPoruČujEME

Bechyňová Věra - Případové konference. 
Praktický průvodce pro práci s ohroženou 
rodinou
Cílem knihy je seznámit odborníky pracující 
s ohroženými rodinami s praktickými zkuše-
nostmi z realizace případových konferencí 
(PK), které mohou používat ve své práci.
Portál, brož., 158 s., 299 Kč
Huber Georges - Odstup, satane!
Kristus označil několikrát ďábla za „vládce to-
hoto světa“. Autor se snaží postihnout ďáblovo 
působení na člověka v konkrétních životních 
situacích a odhalit znamení prozrazující pří-
tomnost Zlého, jehož největší prohnaností je 
přesvědčit člověka o tom, že vůbec neexistuje. 
Karmelitánské nakl., brož., 104 s., 149 Kč
Yalom Irvin D. - Problém Spinoza
Protagonisty románu - holandského filozofa 
ze 17. století, žida Benedicta Spinozu, a ide-
ologa nacistické NSdAP Alfreda Rosenberga 
- od sebe dělí cca tři sta let. Spinoza se pro své 
názory dostává do ostrých sporů s židovskou 
obcí, je prohlášen za kacíře a exkomunikován. 
Rosenberg, původce teorií o rasové nadřaze-
nosti, nemůže pochopit, že pro „největšího 
z germánské rasy“, Goetha, byl Spinoza vzo-
rem a že z jeho díla četl každý den. 
Portál, váz., 408 s., 495 Kč
Szczygiel Mariusz - Láska nebeská
Lehce, vtipně a laskavě kreslí autor českou 
mentalitu ve srovnání s polskou, specifický 
český humor i to, že Češi dokážou najít radost 
snad ve všem a smíchem překonávají často 
i smutné okamžiky. Knihu doplňují fotografie 
františka dostála.
Dokořán, váz., 176 s., 198 Kč
de Mello Anthony - Čirá radost
V pozůstalosti autora byl objeven manuskript 
jeho ignaciánských duchovních cvičení. další 
text také vychází z jeho přednášek - bezpro-
střední, odlehčený a humorný, jak jsme tomu 
u autora zvyklí. Na cestách se potkává s mno-
ha šťastnými lidmi, kteří by z evropského po-
hledu měli být spíš nešťastní a zarmoucení. 
Portál, brož., 110 s., 209 Kč
Dungel Jan - S jaguárem v posteli. V srdci 
pralesa se štětcem a mečem
Autor se do Jižní Ameriky vydává neustále. 
V jedné ruce štětec, ve druhé mačetu, neboť 
kdo chce malovat zvířata v jejich přirozeném 
prostředí, musí si k nim prosekat cestu… Ob-
razy jako z jiného světa, příběhy jako z pohád-
ky, brilantní portréty cizokrajných zvířat.
Barrister, váz., 197 s., 285 Kč
Ware Bronnie - Čeho před smrtí nejvíce li-
tujeme
Autorka působila v paliativní péči. Rozhovory 
s umírajícími naznačily hlavní směry lítosti – 
kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, 
ne podle očekávání druhých, kéž bych tolik 
nepracoval, kéž bych měl odvahu vyjádřit své 
city, kéž bych si udržel vztahy se svými přáte-
li, kéž bych si dovolil být šťastnější… 
Portál, brožovaná, 312 s., 399 Kč

ČBK - Katolická církev v ČR
Stručný přehled o živo-
tě, práci a organizační 
struktuře římskokato-
lické církve. Jak v celo-
světovém kontextu, tak 
v prostředí církve v ČR 
této publikaci předcháze-
la tzv. Bílá kniha. Vzhle-
dem ke změnám, k nimž došlo od vydání v r. 
2009, tato kniha dnes již nezachycuje např. ak-
tuální personální obsazení v rámci církve u nás. 
tato publikace si neklade za cíl přesvědčovat 
o úspěších církve. Předkládá svědectví o živoucí 
instituci, kterou římskokatolická církev je.
 brož., 75 s., 95 Kč

Andreas Uwe Müller, Maria Amáta Ne-
yerová - Život Edity Steinové
Edita Steinová (1891-1942) 
je jednou z nejvýznamnějších 
ženských osobností 20. století. 
Její život, myšlení a duchovní 
zrání nám v této knize předsta-
vují přední znalci její osobnosti. 
Poznáváme tak Editu Steinovou 
jako slezskou židovku, pruskou vlastenku, jako 
dítě, studentku, jako ošetřovatelku, konvertit-
ku, učitelku, překladatelku, filozofku, řeholnici 
i mystičku. brož., 248 s., 249 Kč

Vojtěch Kodet - Promlu-
vy II.
Nahráno při večerech chval 
v kostele sv. Havla v letech 
2011-12. CD, MP3, 99 Kč

Kateřina Lachmanová - Vězení s klíčem 
uvnitř (3., přepracované vydání)
Kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuš-
tění
Kniha pojednává o důsledcích 
neodpuštění a neschopnosti 
prosit za odpuštění v životě 
jednotlivce, církve i národa. už 
v devadesátých letech se stala 
v křesťanských kruzích bestsel-
lerem. třetí vydání je autorsky 
přepracované a doplněné.

brož. s klopnami, 148 s., 149 Kč

Novéna ke cti Nejsvětější Trojice na pří-
mluvu matky Marie Elekty od Ježíše, 
OCD (1605-1663)
„Marie Elekta byla v té době 
jedna z nejčistších a nejsvětěj-
ších duší, které v církvi Boží bo-
jovaly.“ (o. Lev od sv. tří králů, 
zpovědník matky Elekty)
Matka Marie Elekta od Ježíše 
(1605-1663) byla zakladatelka 
ženského reformovaného Karmelu ve Vídni, 
Grazu a v Praze. brož., 47 s., 29 Kč

KARMELitáNSKé
NAKLAdAtELStVí 

www.ikarmel.cz

PErsoNalia	

JáHENSKé SVěCENí
Mgr. Václav Mikula, administrátor in materiali-
bus v Chýnově, přijal 8. 12. 2012 v kostele Nej-
světější trojice v Chýnově z rukou Mons. Pavla 
Posáda jáhenské svěcení.

uStANOVENí
P. Ing. Mgr. Jan Kuník byl k 31. 12. 2012 
odvolán z úřadu excurrendo administrátora far-
nosti Bohutín a administrátora in spiritualibus 
farnosti třebsko, vše vikariát Písek. Všechna 
ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
P. Marcin Aleksander Piasecki byl k 1. 1. 2013 
odvolán z úřadu farního vikáře farnosti třeboň, 
vikariát Jindřichův Hradec, a k témuž datu usta-
noven administrátorem farnosti Blatná, excur-
rendo administrátorem farností Černívsko a Ka-
dov u Blatné, vše vikariát Strakonice. 

uKONČENí KNěžSKé SLužBy V diE-
CéZi
P. Roman Strossa, kněz brněnské diecéze 
a farář v Batelově, byl k 31. 12. 2012 odvolán 
z funkce excurrendo administrátora farnosti 
dolní Cerekev, vikariát Pelhřimov, a to v návaz-
nosti na dekret Kongregace pro biskupy o změně 
hranic diecézí, kterým se farnost dolní Cerekev 
vyděluje z českobudějovické diecéze a připojuje 
k brněnské diecézi s účinností od 1. 1. 2013. 
P. ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem. byl k 31. 
12. 2012 odvolán z funkce excurrendo adminis-
trátora farnosti Vyskytná nad Jihlavou, vikariát 
Pelhřimov, a to v návaznosti na dekret Kongre-
gace pro biskupy o změně hranic diecézí, kte-
rým se farnost Vyskytná nad Jihlavou vyděluje 
z českobudějovické diecéze a připojuje k brněn-
ské diecézi s účinností k 1. 1. 2013. 
P. Robert Cieszkowski byl k 31. 12. 2012 od-
volán z funkce excurrendo administrátora far-
ností Maková-Smolotely, Pečice, Slivice-Milín, 
vše vikariát Písek a excurrendo administrátora 
in materialibus farnosti třebsko, vikariát Pí-
sek, a to v návaznosti na dekret Kongregace pro 
biskupy o změně hranic diecézí, kterým se far-
nosti Maková-Smolotely, Pečice, Slivice-Milín 
a třebsko vydělují z českobudějovické diecéze 
a připojuje k brněnské diecézi s účinností k 1. 
1. 2013.
Všem těmto třem kněžím upřímně děkujeme 
za kněžskou službu v naší diecézi a do dalších let 
jim přejeme a vyprošujeme hodně zdraví, Boží 
pomoci a požehnání.

žiVOtNí JuBiLEA
Mgr. Václav Mikula, trvalý jáhen, Chýnov, 
oslaví 23. 1. 2013 své čtyřicáté narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu upřímně blahopřeje-
me.

ÚMRtí
P. Heřman Fritsch, děkan v Blatné, zemřel 27. 
12. 2012 ve strakonické nemocnici ve věku 73 
let. Pohřben byl 2. 1. 2013 do rodinného hrobu 
v Rožmitále pod třemšínem.
R. I. P. -acebb-
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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	v	městské	části	Čtyři	
Dvory.	Mši	svatou	odtud	přenášíme	v	pátek	v	18	hodin.

* V pondělí odpoledne od 16 hod. vám nabí-
zíme možnost dozvědět se mnoho zajímavého 
prostřednictvím duchovně vzdělávacího pořa-
du. Aktuálně se v osmidílném cyklu zabýváme 
eschatologií čili naukou o posledních věcech 
člověka. traktát poutavě vykládá docent Voj-
těch Novotný, který přednáší na Ktf uK.  

* V úterý v pravidelném čase od 9.30 vysí-
láme Kafemlýnek - magazín adresovaný pře-
devším maminkám na mateřské dovolené, ale 
nejen jim. 22. 1. budeme mluvit o významu 
kojení pro dítě i pro matku a také o aktivitách 
rozvíjených na podporu kojení. Mimoto vám 
představíme novou knihu fejetonů z pera Mag-
dy Strejčkové a nahlédneme do zimního čísla 
časopisu tabita.

* Našim malým posluchačům je určen tý-
deník Barvínek, který naladíte vždy v úterý 
v 16.00. 22. 1. se vydáme do země půlměsíce 
čili do turecka. Povede nás Janet Prokešová, 
která tam prožila svoji loňskou dovolenou. 
29. 1. děti potěšíme Lednovým magazínem. 
Zaposloucháme se v něm do Cd s muzikou 
pro děti, vydaných v uplynulém roce. 5. 2. se 
přeneseme do báječného světa Origami. Popo-
vídáme si s františkem Grebeníčkem, který se 
skládankám origami ve volném čase už dlouho 
věnuje. 12. 2. pohovoříme s davidem dvořá-
kem, hybatelem kulturního projektu Kašpárek 
v rohlíku, a také přímo s kašpárkem. 

* Každý pátek v podvečer, od 16.45, vysílá-
me Všimli jsme si. 25. 1. si všimneme identity 
církve „včera a dnes“. Pražská redaktorka Ka-
teřina štěpánková pro vás připravila ohlédnutí 
za konferencí s názvem: „Církev a ii. koncil“, 
která se konala na Ktf uK v říjnu loňské-
ho roku. Její účastníci si položili následující 
otázky: „Co je podstatou církve? A jaké je 
její místo mezi společenskými a kulturními, 
hospodářskými a náboženskými entitami? Jak 
dnešní církev chápe sebe samu?…“ A také se 
pokusili na tyto otázky odpovědět.

* týdeník o vážné hudbě zvaný Oktáva na-
ladíte v pátek v 16.55. 25. 1. nese výmluvný 
podtitul „Bacha na Mozarta“. 1. 2. představí 
sebe a svůj hudební nástroj Michal Müller – 
citerista. 8. 2. zní podtitul Oktávy „B. M. Willi 
uvádí...“. 15. 2. dostanou slovo členové Petrof 
Piana tria, kteří Vám představí nově vydané 
Cd a prozradí novinky ze života ansámblu.

* Dotýkání světla zachytíte na Proglasu v no-
vém roce nikoliv jednou za měsíc, ale jednou 

za týden, a to v pátek ve 22.00. 25. 1. se se-
tkáme s manželi Badanovými – rodiči Chia-
ry, která ve svých devatenácti letech podlehla 
zhoubné nemoci a následně byla blahoslavena. 
Vydají fascinující svědectví o svém společ-
ném životě se svatým dítětem. 1. 2. se budeme 
zabývat umučením P. Josefa toufara. 15. 2. si 
naši pozornost zaslouží Blahoslavení manželé 
Quattrocchiovi.

* Knihovničce Proglasu patří chvíle v neděl-
ním odpoledni od 13. 20. 27. 1. vám přiblížíme 
nové knihy z Karmelitánského nakladatelství. 
3. 2. nás a snad i Vás zaujme produkce nakla-
datelství Refugium.  

* V úterý 29. 1. ve 22.00 se přihlásí regionál-
ní studio Radim. Rektor olomouckého kos-
tela bratří kapucínů pohovoří o svém životě 
s Bechtěrevovou nemocí. 

* „U Radkova Lhota“ – to je název regionál-
ního pořadu rovněž z produkce studia Radim. 
Více se dozvíte ve vysílání v úterý 5. 2. od 22 
hod.

* Pořad na pátek 15. 2. pro vás vytvořil olo-
moucký redaktor Marek Chvátal. Jeho obsah 
naznačuje věta: „Stále poznávám, jak slabý 
jsem a prázdný“. K poslechu vás pozveme 
ve 22.00. -kb-

Bruno Forte - Barvy lásky
Autor se obrací na manžel-
ské páry a na ty, kteří se 
na manželství připravují, 
a představuje jim, jak se 
jejich vzájemná láska může 
neustále prohlubovat a růst, 
když ji budou prožívat podle 
vzoru Nejsvětější trojice. Nápaditými fotogra-
fiemi ilustrovaná knížka v pevné vazbě může být 
vhodným dárkem ke svatbě i k výročí svatby. 

Váz., celobarevné, 96 str., 249 Kč

S láskou
Publikace je určena pro zamilo-
vané, snoubence, novomanže-
le i manžele jakéhokoliv věku. 
Obsahuje jednotlivé modlitby, 
úryvky z učení církve a další za-
myšlení, jež připomínají, že lás-
ka je darem dvou osob sobě navzájem a zároveň 
je darem Božím. Kniha je vhodná i jako dárek.

Dotisk, 32 str., 30 Kč

Silvano Fausti - Svoboda Božích dětí
Lectio divina nad Listem Galaťanům
Apoštol zde čelí pokusům svá-
zat křesťany zákony a příkazy. 
Všichni jsme děti téhož Otce, 
bratři, kteří se přijímají navzájem 
navzdory rozdílnostem. Pokušení 
nahradit evangelium zákony však 
přetrvává stále. tento list je vý-
zvou i nám, abychom „nevypadli z milosti“ (Gal 
5,4). Měkká vazba, 288 str., 285 Kč

Silvano Fausti - Konec času
Lectio divina nad prvním listem Soluňanům
Meditace stále aktuálního, prav-
děpodobně nejstaršího spisu No-
vého zákona, jenž dává křesťanům 
každé doby hluboké odpovědi 
na zásadní otázky po smyslu času 
a dějin, života i smrti.

Měkká vazba, 176 str., 199 Kč

2 tipy už na dobu postní z edice Do kapsy:  
Hledím na tebe
Přistupujeme ke kříži jako k velké 
ikoně, kterou chceme pozorovat, 
proniknout, uvažovat o ní a rozjí-
mat nad každým jejím detailem.

24 str., 28 Kč

S Marií na křížové cestě
Brožura se skládá z úvodní mod-
litby, invokací, biblických pasáží, 
slůvka k zamyšlení a modlitby 
ke každému zastavení, závěrečné 
modlitby a textu Stabat Mater. 

48 str., 35 Kč

NAKLAdAtELStVí 
PAuLíNKy

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

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

V neděli 27. ledna 2013 
od 14 hod.
se bude konat 

dětSKý KARNEVAL 

v Klášterním sále 
na Piaristickém náměstí 

v Českých Budějovicích.



Postup rekonstrukce v katedrále sv. Mikuláše
Stav na začátku roku 2013.



Poděkování ředitele charity Čr
milí koledníci, králové a královny, vedoucí skupinek, ale také vážení dárci,

dovoluji si vám jménem Charity Čr poděkovat za vynaložené úsilí pro druhé. 
Jen díky vám je tříkrálová sbírka živým projevem dobré vůle a solidarity, 

jejíž velikost nemá v naší zemi obdoby. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR


