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Jak se postit dnes?

Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze
sbíráním peněz na dobré účely,
nebo (jen) tím, že se méně díváme na televizi. Postní doba
znamená skutečný půst - půst
tělem i duší. K tomu náleží obrácení, a to také tělem i duší...
Alespoň v pátek bychom se měli
v tomto období postit úplně.

Oživení by si zasloužil Svatý
týden jakožto příprava na Velikonoce. Kdo si to může dovolit,
měl by se po celý týden úplně
postit. Pak by však bylo dobré,
aby to dělal ve společenství...
Společný půst by měl být spojen
s dobou společné modlitby... Tak
ztratí půst charakter výkonu...
Pokračování na 3. straně.

Co nového v katedrále sv. Mikuláše?

Naposledy jsme v Setkání informovali o stavu prací v katedrále v souvislosti s prasklinou v klenbě, která zaměstnala mnoho
odborníků, přidělala starosti všem zúčastněným a vyvolala i zájem médií a veřejnosti. Vzhledem k tomu, že tato událost je
již měsíce stará, je nejvyšší čas připomenout si, co se za zdmi katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích děje a jaký
budoucí postup prací je možno očekávat.
Návštěvník, který by nahlédl po čtvrtině roku do chrámového prostoru, by jistě shledal mnoho nového.
Pojďme se tedy podívat, jaké změny se v katedrále sv. Mikuláše od posledně udály.
Na podzim roku 2012 probíhala rekonstrukce velkých vitrážových
oken na severní straně katedrály. Jednotlivé díly bylo potřeba vyjmout, na specializovaném pracovišti očistit, případně vyrobit poškozené či chybějící části, znovu přivézt a instalovat na původní
místo. „Vyčištěná okna“ jsou skutečností, které si nutně všimne
i kolemjdoucí a jsou i vnější vizitkou. Rekonstrukce menších vitrážových oken a celé jižní strany bude pokračovat opět na jaře - v
závislosti na počasí a samozřejmě také dle finančních možností investora.
Dalším velkým počinem byly pokračující restaurátorské práce
na stropě, včetně opravy trhliny v klenbě. Tyto práce byly dokončeny v listopadu 2012. V té době také zmizely z katedrály hory lešení,
které předtím vyplňovaly celý prostor chrámu.
Dále pak došlo k restaurování fresky v postranní kapli a restaurátorské ošetření oltářů. V současné době se dokončuje restaurování
hlavního oltáře a oltáře v jižní „křestní“ kapli.
V druhé polovině listopadu byly provedeny zkoušky podlahového
topení, které je nyní v provozu tak, aby umožňovalo práci zejména
restaurátorům.
V prosinci 2012 se začala pokládat v celém prostoru nová dlažba.
Jak již bylo zmíněno dříve, dlažba je z bílého mramoru, podlahu
pokrývají čtvercové desky o rozměru 60 x 60 cm, paty u sloupů
jsou zvýrazněny mramorem střízlivě červeným. Samotný mramor

pochází z italské oblasti Massa Carrara, která je produkcí kvalitního mramoru světoznámá. Dlažba je v těchto dnech položena již
ve všech lodích katedrály až ke stupínku presbytáře.
Nelze opomenout také restaurování varhanní skříně, se kterým se
na tento královský nástroj vrátily i opravené sošky andělů. Věřme,
že andělé-poslové, mohou být už teď posly dobrého dokončení díla.
Důležitými úkoly, které nás ještě před otevřením čekají, bude dokončení dlažeb kostela, dokončení elektroinstalačních prací, zámečnické a truhlářské konstrukce, hlavně pak výroba mobiliáře.
Nejde jen o nové lavice, které nakonec najdou umístění podobné
těm předchozím, ale také o biskupské sedes, štaly pro kapitulu, skříně v sakristiích a další drobné doplňky.
Katedrálu očekává v nejbližších dnech i náročná instalace ocelových nosníků v prostoru krovu, kde je již připravené zdivo, aby hostilo tento prvek, jež má zabránit dalším statickým změnám v klenbě
hlavní lodi.
Velké díky patří všem státním institucím, Statutárnímu městu České Budějovice, soukromým firmám i jednotlivcům, kteří podporují
dílo opravy naší katedrály.
Velké díky patří také všem, kdo nejen finančně, ale i modlitbou
a svým postojem doprovázejí tuto akci a tím přijímají katedrálu sv.
Mikuláše za svou.
Štěpán Hadač, administrativní podpora projektu

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).
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(...) K postu musím přistupovat ve svobodě ducha. Testuji se, zkoumám,
pozvolna posouvám meze. Nesmím proti sobě zuřit. Od svých závislostí
se mohu osvobozovat jen pozvolna, za předpokladu, že se s nimi v hloubi srdce smířím a přijmu je. Měnit můžeme jen to, co jsme přijali.
Nikdy nezáleží na vnějším úspěchu, ale vždy jde o to, zda mě půst dělá
člověkem citlivějším, laskavějším a milosrdnějším. Nesmím přecházet
své základní potřeby, nýbrž - půst mě má naučit jak s nimi lépe a laskavěji zacházet. Nemám být závislý na jídle a pití, nýbrž mám jíst a pít
s větší uctivostí. Nemám hltat, ale nemám jídlo ani trpět... (...)
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Společenství nám pomáhá jednak půst předčasně nevzdat a na druhé
straně nás nese. Může také člověka zdravě korigovat. (...)
Půst není samoúčelný. Je to osvědčený prostředek duchovní askeze,
který nás může uvést do správného vztahu k Bohu i k lidem.
Při postu prožíváme svou existenci stvořených tvorů, kteří jsou stvořeni
Boží rukou a teprve v Bohu najdou své naplnění; tvorů, kteří se nezastavují u darů, nýbrž usilují o samého dárce, který je vlastním cílem. (...)
Půst je křik našeho těla po Bohu, křik z propastné hlubiny, v níž se
setkáváme se svou nejhlubší bezmocí, zranitelností a nenaplněností
a v níž celou svou bytost necháme padnout do propasti Boha (do bezedné Boží náruče).
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17.-23. 2. (ne-so)
26. 2.
(út)
28. 2.
(čt)
		
1.-3. 3.
(pá-ne)
4.-9. 3.
(po-so)
5. 3.
(út)
7. 3.
(čt)
8.-10. 3. (pá-ne)
10. 3.
(ne)
11.-16. 3. (po-so)
12. 3.
(út)
16. 3.
(so)

Vranov u Brna - Exercicie biskupů - oba biskupové
České Budějovice, biskupství - Kaplani pro mládež - oba biskupové
Praha, Arcibiskupský seminář - Mše sv. pro bohoslovce (17.30 hod.) - biskup
Jiří
Velehrad - Rekolekce pro katechety - biskup Pavel
Hostýn - Exercicie pro řeholnice - biskup Jiří
České Budějovice - Setkání s bratry z Taizé - biskup Pavel
České Budějovice - Maturitní ples Biskupského gymnázia - biskup Pavel
Olomouc - Rekolekce pro Arcibiskupský kněžský seminář - biskup Pavel
Olomouc - Udělování lektorátu v seminární kapli - biskup Pavel
Praha-Břevnov - Exercicie pro řeholní sestry - biskup Pavel
České Budějovice, klášterní kostel - Kněžský den - biskup Jiří
Nepomuk - Mše sv. k 620. výročí smrti sv. Jana Nepomuckého (11 hod.)
- biskup Jiří
18.-20. 3. (po-st) Svatá Hora - Setkání okrskových vikářů - oba biskupové
22.-23. 3. (pá-so) České Budějovice - Diecézní setkání mládeže - oba biskupové
22. 3.
(pá)
České Budějovice, sv. Vojtěch - Mše sv. pro Proglas (18 hod.) - biskup Pavel
24. 3.
(ne)
České Budějovice, klášterní kostel - Květná neděle (9.30 hod.) - biskup Jiří

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

-pa-

STRANA 4

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

2/2013

Postní doba nás zve na cestu domů

Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč
v postní době dělat?!
Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový
totiž není jeho jedinou náplní.

Příprava na Velikonoce
Začněme od konce postní doby - od Velikonoc.
Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení
a oslavení Ježíše Krista. Účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy
katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato
doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích.
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého
putování do domu Otcova. Toto období začíná
na Popeleční středu udělováním „popelce” sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte
se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy
započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil
lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu
života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro
všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu
směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj
že jsi prach a v prach se navrátíš“)

Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý a lhostejný,
prostě takový, jací bychom byli na jeho místě
my, v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není
jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto
mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci
a marnotratném synu (srov. Lk 15,11). Jeho
láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás.
Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se
jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život.
„Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě
daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil...“ (Lk 15, 20). Kristus
nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.)

Hřích a pokání, aneb život
z vlastních sil
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha
dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu,
jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy
přímo jejím odmítnutím. Obrácení (pokání)
proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak
vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak „negativní“ aspekt: osvobození
od hříchu a zla, tak aspekt „pozitivní“: rozhodnutí pro dobro. V této perspektivě lze pak slavit
svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka.

Všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv, nářadí a peníze; les, pole i louka. Pes,
který mne provází, i zvíře ve stáji. Ruka, kterou píšu, i čtoucí oko a celé mé tělo. Lidé,
které jsem miloval, lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi
na zemi zdálo velikým, malým, opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno...
(Romano Guardini, O posvátných znameních. Karmelitánské nakl. 1992)

Konkrétní kroky aneb osvědčené prostředky na cestě obrácení
Modlitba
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité
z našeho života. Modlitba je ale též projevem
naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé,
za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba
může prospět.
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti
Půst
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si
jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme
ve svém životě větší prostor Bohu a máme
možnost více poznat sami sebe...
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“
řekneme ne. Zřeknutí se znamená svobodný,
zodpovědný a uvědomělý život.
Almužna, činění dobra
Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se
postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo
to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat
sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje
vlastními dětmi, životními partnery, rodiči,

až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné...
Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný
vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými
sdílíme čas a pozornost, radost i bolest.
Smíření
Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření
není především něco, co musí být protrpěno,
ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti.
Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou
formou: především při bohoslužbě pokání
a ve svátosti smíření.
Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému
společnému začátku - objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha.
Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu.
„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která
je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou
klid.“ (Jer 6,16)
Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky neplodné a lživé.
(zdroj: http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Postnidoba-pust.html)
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Kaple v budově Biskupství českobudějovického
Kaple s původním zasvěcením Panně Marii je
velmi skromná, plochostropá místnost a charakterem se nikterak neliší od jiných profánních místností druhého patra budovy Biskupství českobudějovického. O její historii víme
poměrně málo, archivář Jan Trajer ve svém
„Beschreibung der Diöcese Budweis“ z roku
1862 pouze zmiňuje její existenci. Z historie
někdejší piaristické koleje, jejíž budova slouží od roku 1785 biskupství, je známo, že kolej
měla kapli Nejsvětější Trojice, ale ta se nepochybně nacházela v jiné části objektu.
Ze zápisů v Pamětní knize biskupské konsistorní kanceláře v Českých Budějovicích (založené roku 1896 kancléřem Josefem Hůlkou,
vedené do roku 1920, uložené v SOA v Třeboni) víme, že domácí biskupská kaple byla
zasvěcena Panně Marii a za biskupa Martina
Josefa Říhy (v úřadu 1885-1907) došlo k její
úpravě pod vedením ing. Jana Sedláčka,
schwarzenberského stavitele z Hluboké nad
Vltavou. Tehdy byla vybavena mramorovým
oltářem v neorenesančním stylu, vytvořeným
v Hallu; současně byl pořízen svatostánek,
zhotovený z carrarského mramoru, vyložený
mědí s rytými ornamenty, na dvířkách zdobený emailovým reliéfem s výjevem pelikána
a rubíny. Tento oltář Panny Marie s ostatky sv.
Víta, Vavřince, Honoráta a Klementa posvětil
dne 27. srpna 1905 biskup Martin Josef Říha
za asistence generálního vikáře Josefa Hůlky
(původního kancléře a pozdějšího biskupa).
Nahradil tehdy oltář starý, který biskupství
věnovalo do nemocniční kaple v Jindřichově Hradci. Z roku 1905 pocházejí také mosazné svícny, které zhotovil v neobarokním
stylu českobudějovický pasíř a zlatník Blažej
Schättinger, autor zdobených dvířek svatostánku. Současně s osazením dvou nových oken
do kaple došlo k osazení skvostných vitráží
s polopostavami sv. Jana Nepomuckého a sv.
Josefa do oken při schodišti do prvního patra.
Pocházejí ze skláren Benedikta Škardy v Brně,
výrobce dekorativního užitkového skla, který
vyzdobil i některé kostely umělecky hodnotnými vitrážemi (např. v Rajhradě, Semilech aj.).
Na stěně mezi těmito okny visí výtečná dřevořezba neorenesančního Krucifixu, vytvořená
v dílnách proslulé firmy Petr Bušek a synové
v Sychrově na Liberecku.
Díky Ing. Pavlu Zbořilovi z Brna se nedávno
podařilo nalézt barevnou fotografii, na níž je
českobudějovický biskup Josef Hlouch v interiéru kaple v budově Biskupství českobudějovického. Je zde zachycen stav, částečně ještě
z časů biskupa Martina Josefa Říhy, před radikální úpravou kaple začátkem 90. let 20. století. Na snímku (pořízeném v období mezi lety
1968-1972) s biskupem Hlouchem je dobře
patrný mramorový oltář, svatostánek s Schättingerovým reliéfem pelikána na dvířkách i barokizující svícny. Nad svatostánkem je na stěně
zavěšena korunovaná socha Madony Hostýnské, polychromovaná dřevořezba v bohatých
zlacených paprscích s českým nápisem na ob-

hé světové válce (postava Panny Marie tu má
charakteristickou secesní korunku stejně jako
originál sochy na Hostýně, korunovaný roku
1912, ovšem již se znakem československého
lva). Podle ústního podání Madonu s sebou
do Českých Budějovic přivezl právě biskup Josef Hlouch. Za zmínku stojí, že biskup Hlouch
v této kapli oddal dne 10. června 1948 svou
neteř Annu (dceru biskupovy sestry Anastázie,
provd. Blatné) s Aloisem Zbořilem. Na snímku
je patrná též výmalba stěn z roku 1905 s geometrickými ornamenty, která dnes již neexistuje.

Biskup Josef Hlouch před oltářem v kapli
Biskupství českobudějovického
(stav mezi lety 1968-1972).

laku pod nohama Madony: „Zůstaň matkou
lidu svému“, tedy stejným nápisem, jaký se nachází na průčelí svatohostýnské baziliky. V jihočeském prostředí jde o naprosto ojedinělý
ikonografický motiv, neboť tento typ Madony
(pro niž je charakteristickým znakem svazek
blesků v ruce Ježíška, jež sesílá na Tatary) se
vyskytuje téměř výhradně na Moravě. Provenienci sochy, autora a přesnou dobu jejího vzniku dosud neznáme, ale lze ji datovat do období
první republiky, eventuálně nedlouho po dru-

Biskup Antonín Liška nechal v letech 199293 kapli výrazně upravit. Prostor byl zvětšen
do boční strany od oltáře probouráním do sousední místnosti a kaple prodloužena podélně
o jedno okno. Mramorový oltář byl předsunut
„versus populum“, socha Madony Hostýnské
zavěšena na boční stěnu, vzorkovaná výmalba
odstraněna a čelní stěnu za oltářem oživila lepená mozaika z barevných skel, dílo výtvarníka a kněze P. Antonína Kloudy (1929-2010),
absolventa sklářské školy v Železném Brodě.
Mozaika má znázorňovat Nejsvětější Trojici.
P. Klouda vytvořil pro kapli i nová okna z lepené mozaiky s motivy Panny Marie Budějovické
(patronky Č. Budějovic), sv. Mikuláše (patrona katedrály) a sv. Alfonse z Liguori (patrona
kongregace redemptoristů, k níž náležel biskup
Antonín Liška). Původní vitráže byly odvezeny na faru do Ševětína. Hallský mramorový
svatostánek byl zavěšen na čelní stěnu po straně oltáře, části mramorové predely posloužily
ke konstrukci ambonu. Z původní výzdoby se
dochovaly ještě tři secesní lustry, zhotovené
ze dřeva a kovu. Prostá kaple jinak nevyniká
žádným dalším výrazným mobiliářem.

Jiří Černý

Pohled do kaple Biskupství českobudějovického v současnosti.
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KD Vltava ovládly tuzemské i zahraniční filmové hvězdy
Organizátoři opět atakovali hranici originality a jedinečnosti českobudějovického
Salesiánského plesu. V rámci tradičního
již 22. Salesiánského plesu, který se konal
v sobotu 26. ledna, vystoupily v českobudějovické „Vltavě“ na dvě desítky tuzemských
i zahraničních filmových hvězd.
Jejich společné taneční vystoupení sklidilo
bouřlivý potlesk na 400 přihlížejících návštěvníků Salesiánského plesu.
„I když se samozřejmě jednalo jen o recesi nás
organizátorů, nikoliv o vystoupení opravdových filmových hvězd, nikdo z přítomných nebyl
výstupem těchto dvojníků zklamán,“ řekl Ondřej Trojek, koordinátor celé akce.
K velkému pobavení organizátoři plesu přidali i půlnoční překvapení ryze mužské skupiny „Apalucha“, která svou taneční sestavou
na tóny Antonia Vivaldiho přenesla celý sál
na zimní hry.
Večerem pak provázela hudební skupina Globus; k zpestření zahrála začínající romská skupina Rytmic a již známá českobudějovická skupina 4D band. Obě kapely se na svá vystoupení
připravují v hudebně Salesiánského střediska
mládeže, kde mají své zázemí.
Díky mnoha dárcům nechyběla ani letos již tradiční bohatá tombola.
„Pro salesiány je typické, že si za žádných okolností nenechají zkazit dobrou náladu,“ zaznělo
při slavnostním zahájení z úst salesiána P. Františka Ptáčka. Tak tomu bylo po celý večer, kdy
se bavili nejen tanečníci, ale i ti, kteří se na Sa-

lesiánský ples přišli hlavně setkat se svými přáteli; atmosféra byla veselá a uvolněná.
Návštěvníci, kteří štěstí v tombole neměli, nemuseli být smutní, neboť si mohli po celý večer zakoupit různé výrobky z keramické dílny
Salesiánského střediska mládeže. Zakoupením
těchto výrobků navíc přispěli na veřejnou sbírku, vyhlášenou za účelem zakoupení nového
mikrobusu pro děti a mládež ze Salesiánského
střediska mládeže – domu dětí a mládeže České
Budějovice.
Poděkování organizátorů patří nejen sponzorům a mediálním partnerům, ale i mnoha

ochotným dobrovolníkům, kteří se na 22. Salesiánském plese podíleli, velký dík patří i choreografce celého večera Pavle Nýdlové.
Závěrem nutno podotknout, že i letos se organizátorům podařilo netradiční a na jižní Čechy
ojedinělý ples s originálními prvky řádně připravit. Opět dokázali splnit očekávání všech
návštěvníků, snad tomu tak bude i v následujícím roce 2014.
Bc. Ondřej Trojek, Public relations
Tel: + 420 734 435 030
e-mail: ondrej.trojek@sasmcb.cz

SaSM – DDM ČB, Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice, IČ: 62537601, DIČ: CZ62537601
Telefon: +420 385 341 877, e-mail: sasmcb@sasmcb.cz, www.sasmcb.cz

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Centrum dalšího vzdělávání – Salmovská 8, Praha 2

České Budějovice
kostel Církve československé
husitské na Palackém nám.

NABÍZÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY

pro pracovníky v sociálních službách, pedagogy i širokou veřejnost

Z nabídky na zimu 2013 vybíráme

Akreditované kvalifikační kurzy
* Pracovník v sociálních službách (200 h) - od 30. ledna 2013
* Pedagog volného času („kroužkař“, 42 h), od 14. března 2013
Akreditované kurzy dalšího vzdělávání
27. 2. - Základy mediace pro pomáhající profese
1., 2. 3. - Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi
4.-11. 3. - Komunikace s nemotivovaným klientem
22. 3. - Biospirituální focusing - autoterepie tělesného
prožívání pocitů
Více informací naleznete na www.jabok.cz
Kontaktní osoba – RNDr. Mgr. Ivana Čihánková: +420 603 330 793

Ve čtvrtek 28. 2. 2013
v 18 hod.
se koná

Světový den modliteb
Materiály k tomuto dni letos
připravily ženy z Francie.
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Spiritualita pro všední den
Po ročním úspěšném projektu přednášek z cyklu s názvem ,,Čemu věříme“ je od nového roku
připraven v rámci dalšího roku malý cyklus
s názvem ,,Spiritualita pro všední den“. Je rozdělen do třech menších přednáškových cyklů.
Od ledna do března, vždy první sobotu v měsíci (13-30-16 hod). Po zakončení a domluvě
s přednášejícím jsou naplánovány týdenní exercicie od 15. do 18. května (oblátská pouť).
První přednáška z cyklu ,,Spiritualita pro všední den“ se konala v sobotu 5. ledna 2013. Hlavním přednášejícím byl nám již známý P. Martin
Sedloň, ThLic., OMI. P. Sedloň absolvoval licenciátní studium v oboru spirituální teologie
na Papežské univerzitě v Římě; je známým
duchovním vůdcem, vede duchovní obnovy
a rekolekce pro nejrůznější skupiny, od zasvě-

cených osob přes farní a společenství rodin až
po skupinu pražských bezdomovců… Píše odborné a hodnotné knihy, ke kterým se po přečtení čtenáři rádi znovu navrací.
Přednáška mě zaujala jak na téma odborné, tak
i po stránce praktické. P. Martin používal příkladů ze svého života, tak i lidí, se kterými se
setkává ve svém každodenním životě. Jednotlivá témata prokládal krátkou jednoduchou písní,
říkal: „kdo zpívá, dvakrát se modlí“.
Křesťanská spiritualita je vstupem, pronikáním
Boha do života člověka a to především v eucharistii. Sv. Pavel říká: „Nežiji už já, ale žije
ve mně Kristus.“ Křesťanství je život pod vedením Svatého Ducha. Křesťanské bytí je setkání

člověka s událostí v určitém čase. Vnímáme, že
určité věci nemohou být v našem životě pouhou
náhodou. Dělat a žít skutkem lásky, je nechat
Boha vstoupit do našeho života. K tomu nám
dá světlo, poznání a sílu to uskutečnit. Duchovní boj prožíváme, když se nám nechce jít např.
na přednášku či duchovní obnovu a hledáme
důvody, proč nejít. Může to být i od Pána. On
nás zkouší, aby věděl, jak jsme ochotní přijmout situace, které nám nabízí. Pokud je nevyužijeme, můžeme se připravit o radosti a povzbuzení, které jsou nám nabízeny.
Přednáška byla zakončena modlitbou, pozváním na další zajímavé setkání a mší svatou, kteM. Kulhánková
rou celebroval P. Martin.

Římskokatolická farnost Strakonice
srdečně zve na

DUCHOVNÍ ODPOLEDNE
STRAKONICKÉHO VIKARIÁTU
Sobota 23. 2. 2013 od 14 hod.
v Rytířském sále na Hradě
ve Strakonicích
(1. nádvoří, naproti kostelu sv. Prokopa)
Motto: „Vám se dostalo té milosti,
že smíte v Krista věřit.“ (Flp 1, 29)

Program:
14:00 - Zahájení; první přednáška
16:00 - Druhá přednáška
18:00 - Mše sv. v kostele sv. Prokopa
Přednášející P. Mgr. Ing. Michal Němeček,
biskupský vikář pro pastoraci
Arcibiskupství pražského
O přestávkách bude příležitost k sv. smíření,
duchovnímu rozhovoru s knězem,
přímluvné modlitbě nebo adoraci
v kostele sv. Prokopa.
www.farnost-strakonice.cz

Setkání biskupů s polskými kněžími a jáhny
V pátek 25. ledna 2013 se uskutečnilo již tradiční setkání kněží a jáhnů z Polska, působících
v českobudějovické diecézi, s biskupy Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap. a Mons. Pavlem
Posádem. 
-bcb-
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Teologická fakulta JU
Studium teologie na Teologické fakultě v Českých Budějovicích
Teologická fakulta v Českých Budějovicích nabízí všechny stupně studia teologie: bakalářské, magisterské i doktorské.
Studium je možné v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě (dálkové studium je vždy 2 soboty v měsíci). Je určeno lidem všech věkových
skupin, tj. nejen čerstvým absolventům středních škol, ale i lidem zralejším,
kteří si potřebují doplnit svoji profesní kvalifikaci nebo si studiem teologických
oborů chtějí prohloubit duchovní život.
Teologie na jihu Čech vyrůstá v intenzivní komunikaci s dalšími vědními obory. Hlavními pilíři
výuky jsou biblické vědy, systematická a praktická teologie, filosofie, etika a další disciplíny
podle zaměření, které je možné si v rámci studia zvolit. Teologie vystudovaná na jihu Čech
je teologií pro život. Její absolventi nacházejí široké profesní uplatnění v církvi, institucích
společenského života a státní správě.
Na Teologické fakultě je možné studovat pestrou škálu dalších oborů, jichž je teologie významnou součástí: teologii služby, náboženskou výchovu a etiku, filosofii a religionistiku, sociální a charitativní práci, volnočasovou pedagogiku.
Pro další informace navštivte webové stránky fakulty http://www.tf.jcu.cz, sekce [Pro uchazeče], nebo se informujte na tel. čísle +420 389 033 504 (studijní oddělení) nebo e-mailem:
studijni@tf.jcu.cz. Přihlášky se podávají do 31. 3. 2013.
Doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., proděkan

Římskokatolická farnost Milevsko
pořádá

v neděli 24.2. od 15 hod. v Latinské škole

Klavírní koncert Kateřiny Berkovcové a Petry Kalinové

Postní TAMMÍM 2013
Ahoj přátelé!
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé muže
(15-30 let), která nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme přeložit
jako bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý.
Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana.
A k tomu se snažíme přispět i my tímto setkáním.
Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i představenými semináře
a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet
svoji mužskou spiritualitu – svůj vztah k Hospodinu.
TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, rozhovorech o hledání
a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře.
Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté…
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem,
nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření.
Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.

S radostí Tě zveme na letošní postní TAMMÍM,
který se uskuteční ve dnech 15. až 17. března 2013.
Za Tammím Tým Jan Pitřinec, seminarista.

Bližší informace:
Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A – stanice Dejvická
Termín: příjezd v pátek 15. 3. 2013 (15.30-17.20 hod.),
odjezd v neděli, 17. 3. 2013 po 14. hod.)
Téma: Víra: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ (eucharistická modlitba)
Cena: příspěvek dle Tvých finančních možností

Informace a přihlášky na:
www.arcs.cuni.cz, www.tammim.spolco.cz
(Uzávěrka přihlášek 10. března 2013 ve 23.59 hod.)
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Církev a věda

Nový vzdělávací cyklus na rádiu Proglas
Od 25. února 2013 se můžete v pravidelném
čase, vždy v pondělí od 16 hod. (repríza v neděli v 10.30, v úterý ve 2.00 a ve čtvrtek 0.05),
zaposlouchat do nového vzdělávacího cyklu,
v němž se budeme zabývat přínosem církve
na poli vědy a vzdělání.
Přínos křesťanství a církve pro lidstvo v běhu
dějin bývá hodnocen různě. Církev někdy bývá
označována jako tmářská, někdy jako brzda veškerého pokroku. Na druhou stranu ale můžeme
nalézt tvrzení, která ji chválí za její přínos pro
kulturu a vzdělanost lidstva. Hovoří se o tom, že
na křesťanských základech stojí celá evropská civilizace. Žádný obraz dějin ale nelze vnímat ostře
černobíle a proto jsme pro vás připravili seriál
dvanácti dílů, které se pokusí objektivně poukázat na danou problematiku.
Pravidelným hostem bude církevní historik Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích
Prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D. Slovem vás
bude provázet redaktor Petr Pospíšil. Cyklus
vzniká ve studiu Jan Neumann.
Cyklus je rozdělen do tří velkých celků: starověk,
středověk a novověk. Každému období budou věnovány čtyři relace:
1. Doba apoštolská
2. Doba pronásledování křesťanů a první léta
velkých koncilů
3. Církev jako ničitelka kulturních hodnot
antického světa?
4. Církev jako ochranitelka kulturních
hodnot antického světa?
5. Počátky středověké vzdělanosti
6.	Učenci období karolinské renesance
7. Svět univerzit a jejich představitelé
8. Problematika praktik středověké inkvizice
9. Jezuité – reprezentanti temna nebo světla
vzdělání?
10.	Učitel národů Jan Amos Komenský
11. Církev v konfliktu s vědou
12. Ztráta monopolu na učenost a vzdělání
www.proglas.cz

Malý cyklus
Ten poklad máme v nádobě hliněné
(2 Kor 4,7)

SPIRITUALITA
PRO VŠEDNÍ DEN
s P. Martinem Sedloněm, OMI
PRVNÍ SOBOTY
3. přednáška cyklu
2. března 2013
(s možností exercicií od 15. 5.)
13.30-16.00 - Promluva (Dům Emauzy)
16.00 - Zpívané klokotské hodinky
16.30 - Růženec
17. 00 - Mše sv.
Srdečně zvou
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
a obláti P. Marie Neposkvrněné
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Diecézní charita informuje

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

V pořadí již třináctá Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila úspěšně. Výtěžek
sbírky je 4,025.035 Kč, což je o 154.529 Kč
více než v loňském roce. Bylo 51 zaevidovaných míst, kde koledníci koledovali na podporu
sociálních projektů a humanitární pomoci jak
v našem kraji, tak i v zahraničí.
Konkrétní pomoc z výtěžku TS bude např.
na domácí pečovatelskou a ošetřovatelskou
službu, pro lidi se zdravotním postižením,
na domovy pro seniory (ve Veselí nad Lužnicí,
Pravětíně u Vimperka, Strakonicích), na azylo-

vé domy pro matky s dětmi, na služby následné
péče, na volnočasové aktivity pro děti a mládež, podporu domácí hospicové péče, ale také
na humanitární pomoc doma a v zahraničí.
Velice štědří dárci byli v Českých Budějovicích, kde charity vykoledovaly 287.525 Kč,
a již tradičně v Pelhřimově, kde koledníci vykoledovali 441.893 Kč. Další místa, kde výtěžek
z Tříkrálové sbírky přesáhl přes sto tisíc korun,
jsou: Boršov n. Vltavou, Horažďovice, Kamenice nad Lipou, Katovice, Prachtice, Strakonice,
Sušice, Třeboň, Týn n. Vltavou a Vodňany.

Další údaje o výtěžku Tříkrálové sbírky v diecézi jsou v níže uvedené tabulce.
Všem dárcům sbírky velmi srdečně děkujeme za jejich přízeň a štědrost. Děkujeme též
všem dobrovolníkům, kteří se aktivně podíleli
na Tříkrálové sbírce.
Do sbírky je možné ještě přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS
KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS
je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 27 Kč)
nebo příspěvkem na účet č. 66008822/0800
u ČS, VS: 777).

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v českobudějovické diecézi
Místo

Vykoledovaná částka V Kč

Diecézní charita - středisko
FCH Boršov nad Vltavou
MCH České Budějovice
FCH Český Krumlov
OCH Horažďovice
FCH Jindřichův Hradec
FCH Kamenice nad Lipou
FCH Katovice
CH Malenice
FCH Milevsko
OCH Nové Hrady
FCH Pacov
OCH Pelhřimov
OCH Písek
FCH Prachatice
FCH Protivín (St. Město p Landšt.)
OCH Strakonice
OCH Sušice
FCH Rožmitál pod Třemšínem
FCH Tábor
OCH Třeboň
FCH Týn nad Vltavou
FCH Velešín
Veselí nad Lužnicí
FCH Veselíčko
OCH Vimperk

127 181,00
127 193,00
160 344,00
49 821,00
197 042,00
43 791,00
129 642,00
103 693,00
36 190,00
89 764,00
83 401,00
78 889,00
441 893,00
57 438,00
242 699,00
16 566,00
116 215,00
191 469,00
28 506,00
91 913,00
153 162,00
105 175,00
88 260,00
13 729,00
39 747,00
97 768,00

Místo

Vykoledovaná částka V Kč

FCH Vlachovo Březí
FCH Vyšší Brod
Farnost Ledenice
Farnost Slivice - Milín
Charita Kaplice
Farnost Borovany
Farnost Chlum u Třeboně
Farnost Vodňany
Farnost Římov
Farnost Kamenný Újezd
Farnost Sedlec
Farnost Sezimovo Ústí
Farnost Suchdol nad Lužnicí
Farnost Štěkeň
Farnost Chýnov
Charita Zliv
Farnost Lišov
Farnost Bechyně
Farnost Rudolfov
Charita Bílá Hůrka
Farnost Vožice
Farnost Nepomuk
Farnost Doudleby
Farnost Soběslav
Farnost Střížov

9 320,00
16 730,00
54 776,00
60 662,00
72 652,00
89 331,00
41 447,00
161 635,00
26 757,00
13 800,00
14 040,00
40 692,00
48 868,00
28 579,00
43 082,00
35 023,00
68 270,00
14 897,00
73 311,00
34 857,00
37 715,00
23 436,00
12 306,00
36 935,00
54 423,00

CELKEM

4 025 035,00

Jak pomohla Tříkrálová sbírka v Českých Budějovicích?
Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla
pro rozdělení výtěžku a je koncipována
tak, že naprostá většina vykoledovaných
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

80

V Českých Budějovicích byla v posledních
třech letech velmi úspěšná realizace Tříkrálové sbírky. Považujeme za důležité a správné
informovat občany a především dárce o způsobu využití finančních prostředků přímo
v našem městě. Za r. 2010, 2011 a 2012 vykoledovala Městská charita celkem 358.965 Kč.
V roce 2010 využila Městská charita výtěžek
ve výši 98.261 Kč na nákup nových kompenzačních pomůcek, které jsou v rámci po-
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Klíč k rozdělení vybraných prostředků
65%
15%
10%
5%
5%

Projekty v regionu, kde byly
prostředky vykoledovány
Projekty diecézních Charit
Humanitár. pomoc a rozvoj. spolupráce
Projekty Charity ČR
Režie sbírky

skytovaných služeb Komplexní domácí péče
zapůjčovány všem občanům. Z výtěžku byl
zakoupen mechanický vozík, polohovací lůžko, zdravotní matrace a pomůcky pro pečovatelský personál.
V roce 2011 byly podpořeny projekty v celkové částce 150.758 Kč. Nejvíce finančních
prostředků ve výši 81.485 Kč bylo použito pro
Komplexní domácí péči. Konkrétně se jednalo
o nákup zdravotnického materiálu pro ošetřovatelskou službu a o úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou vozů.
Dům sv. Pavla pro lidi bez domova byl podpořen částkou ve výši 32.381 Kč (nákup poPokračování na 10. straně.
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travin, hygienického a zdravotnického materiálu). Další finanční prostředky ve výši
21.499 Kč byly použity do projektu zdravotně znevýhodněných obyvatel „Tranzitní program“ - Tranzitní program je systém přípravy
a podpory pro žáky praktických škol se speciálními potřebami. Dále pak projekt Domino
– služba pro lidi s duševním onemocněním,
v celkové výši 15.393 Kč. Jednalo se zejména o nákup materiálu a pomůcek pro činnosti
s postiženými klienty.
V roce 2012 rozdělila Městská charita celkem
109.946 Kč. Z toho 65.968 Kč bylo použito
na projekt Pečovatelské služby. Tyto služby
využívá cca 450 klientů z Českých Budějovic
a přilehlého okolí. Bezpečné a spolehlivé vozy
jsou pro tuto službu nezbytností, z důvodu zajištění služby v těžce dostupných lokalitách,
nebo mimo trasy MHD. Vozový park Městské
charity je zastaralý (většina aut 10 let a více)
a proto se snažíme o obnovu. Díky této finanční podpoře bylo možné zakoupit nový vůz.
Další částka ve výši 21.989 Kč byla použita
pro Domino (materiál do dílen pro činnosti
s postiženými klienty) a stejná částka pro Dům
sv. Pavla (potraviny, hygienický a zdravotnický materiál).
Středisko Diecézní charity, které má v přímé
kompetenci sociální poradny, dobrovolnické
centrum a Dům sv. Františka – chráněné bydlení pro seniory ve Veselí nad Lužnicí, vykoledovalo za roky 2010, 2011 2012 celkem 184.
531 Kč. Tato částka byla použita na podporu
sociálních poraden (poradnu pro ženy a dívky
v nouzi EVA, pro Poradnu pro cizince a migranty).
Částí prostředků podpořilo Dobrovolnické
centrum, které je dotované státní podporou
ve výši pouze 47%. Dále byl podpořen Dům
sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, kde peníze
pomohly zlepšit vybavení domu pro nepohyblivé občany.
Letošní Tříkrálová sbírka vykoledovala pro
Městskou charitu České Budějovice 104.223
Kč. Na obnovu vozového parku pro Charitní pečovatelskou službu bude použita částka
ve výši 52.111 Kč. Další podpořené sociální
služby jsou Domino (pro lidi s duševním onemocněním) ve výši 20.844 Kč a Dům sv. Pavla
pro lidi bez domova částkou 20.844 Kč.
Pro středisko Diecézní charity vynesla sbírka v tomto roce 82.667 Kč, z této částky bude
66.133 Kč použito k dofinancování Dobrovolnického centra - na letní tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin, pro nemocné seniory v nemocnici na oddělení následné péče
a 16.533 Kč na pomoc cizincům v Poradně pro
cizince a migranty.
Roman Tlapák,
koordinátor Tříkrálové sbírky
českobudějovické diecéze (20. 1. 2013)

Do nového roku s novými obzory!
aneb Internet v klubovně u Palečka

Máme před sebou novou éru nekonečných možností. Díky novince v klubovně: od čtvrtka 16.
ledna 2013 se mohou na obou počítačích připojit k internetu děti ze sociálně slabých rodin za pomoci svých dobrovolníků. V dalším textu se dozvíte, proč chceme, aby se děti učily pracovat
s internetem.
Internet děti využijí při doučování. Klubovna je místo setkávání, schůzek dobrovolníků s dětmi.
Děti mají často domácí úkoly, pro jejichž vypracování se hodí porovnat výsledky či řešení s informacemi na internetu. Nebo když si dítě přinese pouze sešit s domácím úkolem a dobrovolník musí
rychle a bez pomoci učebnice vymyslet, jak vlastně vypadá rovnice pro to či ono.
Prostě: Do nového roku s novými obzory!
Mgr. Věra Michalicová, vedoucí Dobrovolnického centra
Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě ČB, Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice
Tel: 386 322 611; mobil: 731 441 760, www.dobrovolnicicb.cz; www.dchcb.cz

Tříkrálová sbírka v Milevsku letos předčila očekávání
Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou
sbírku rozpečetěním pokladniček na radnici
v pondělí 14. ledna. Do koledování se v průběhu 14 dnů zapojilo velké množství dobrovolníků. Spolu s některými zaměstnanci koledovalo
téměř třicet dospělých a více než padesát dětí.
A teď to nejdůležitější. Celková částka letošní sbírky činí 89.764 Kč, minulý rok to bylo
65.802 Kč, což je nárůst o 23.962 Kč (36,4
%). V roce 2011 se vykoledovalo 51.426 Kč.
Takže každým rokem zaznamenáváme nárůst,
což je velice pozitivní zpráva. Celá akce je náročná, často vysilující fyzicky i psychicky, ne
vždy jsou reakce vlídné, ale těch negativních je
málo. Převažují reakce radostné a ruce štědré.
Zvláště na venkově lidé oceňují obětavost koledníků a dětem přidají i něco na zub.
Tímto příspěvkem chci poděkovat všem, kte-

ří nám pomáhali s realizací Tříkrálové sbírky
a také všem, kteří do ní finančně přispěli. Všech
22 pokladniček bylo na MěÚ rozpečetěno a obnos poslán na účet Charity České republiky.
Odtud se nám vrátí 65 %, prostředky budou
použity na nákup jednorázových hygienických
pomůcek, na provoz služebních aut, jejich
opravy, pracovní oděvy, na zkvalitnění pečovatelské služby, profesní růst zaměstnanců apod.
Tříkrálová sbírka je krásnou tečkou za obdobím
Vánoc a je možností, jak vykonat dobrý skutek.
Doprovodnou akcí bylo 2. ledna požehnání
koledníkům a posvěcení křídy, bude vybírána
nejhezčí fotografie z koledování a připravíme
i následné setkání koledníků s malým občerstvením, jako poděkování za pomoc a obětavost.
Alena Růžičková, ředitelka FCH Milevsko

V letošní Tříkrálové sbírce FCH Jindřichův Hradec 2013

bylo vykoledováno 43 791 Kč. Peníze budou využity na pomoc lidem v nouzi , rodinám s dětmi, zvláště v projektech Poradny pro lidi v nouzi, Noclehárny sv. Antonína, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Všem dárcům i koledníkům upřímné Zaplať Pán Bůh
Michaela Čermáková, ředitelka, FCH Jindřichův Hradec
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Rybaření s dobrovolníkem
Jak vnímají klienti pomoc dobrovolníků?
K čemu jsou lidé, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost zdarma vlastně užiteční? Získají si v životě klienta své právoplatné
místo? To jsou otázky, na které dokážou odpovědět pouze klienti, jež si zažádají o svého
dobrovolníka.
Panu Riegerovi je 55 let a trpí trvalým poškozením míchy, zapříčiněným vyoperováním nezhoubného nádoru. Od této události se bohužel
lokomoce pana Riegera začala zhoršovat. Pan
Rieger se tak rozhodl, že si o dobrovolníka kvůli svému zdravotnímu stavu také zažádá.
Přál si, aby se našel nejlépe muž, který by s ním
chodil do přírody a na ryby. Jeho přání se zanedlouho vyplnilo a takový dobrovolník, jež
splňoval požadavky, se opravdu našel. Je jím
Martin, kterému je 21 let. Pana Riegera navštěvuje v jeho domácnosti již necelý rok a společně tráví každé středeční odpoledne. Když je
hezky, chodí nejraději ven, a to zejména na již
zmiňované ryby. Rybaření je totiž velkou vášní
pana Riegera. Když to počasí nedovolí, zůstávají doma a povídají si u čaje nebo vína. Témat
k rozhovoru je vždy dost, počínaje politickou
scénou, až po povídání o slečnách, fotografování a životních událostech. Pan Rieger dodává, že
Martin je jeho pomocník a přítel v jedné osobě.
A co říká na věkový rozdíl mezi ním a Martinem? Pohotově odpovídá, že mu Martinův věk
vůbec nevadí, ba je naopak rád. Cítí, že vedle
něj omládne, a je s ním zábava. Dobře si rozumí, mají podobné zájmy a to je hlavní. Nyní je
jejich společným přáním, aby letos chytili nějaký pěkný úlovek. Tak jim přeji mnoho štěstí.
Pokud se i Vy budete chtít stát dobrovolníkem

Benefiční koncert FCH
Jindřichův Hradec

Koncert se konal 5. ledna 2013. Účinkovaly zájmové kroužky DDM - Kroky, Krůčky
a Minikroky se svým tanečním vystoupením,
dále pak skupina aerobiku Piškvorky a skupina Cik cak.
Z mateřské školky zde vystoupil se svým
pěveckým a tanečním programem sboreček
Koťata.
Na programu bylo také vystoupení pěveckého sboru Pěnice ze 3. ZDŠ. Ze ZUŠ Vítězslava Nováka do programu přispěli violoncellisté.
Světelnou exhibici předvedla skupina CHUDADLO aneb umělci na vysoké úrovni - kejklířské a žonglérské trio.
Děkujeme učitelům, žákům a všem účinkujícím jak za profesionální program, tak
i za účast a příspěvky do kasičky.
Výtěžek koncertu byl zahrnut do celkového
výtěžku sbírky.
Dana Ježková, organizátorka koncertu,
Farní charita J. Hradec

Na rybách (nahoře) a doma. Foto M. Kollouch

jako Martin nebo budete mít zájem jen o krátkou výpomoc, kontaktujte naše Dobrovolnické
centrum na tel. 731 441 760 nebo na adrese
dobrovolnici@charitacb.cz. Navštívit nás můžete také na webových stránkách www.dobrovolnicicb.cz.
Bc. Nikola Erhartová,
koordinátorka dobrovolníků
Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě
Kanovnická 11
370 01 České Budějovice
Tel: 386 322 611, mobil: 734 604 163
E-mail: dobrovolnici@charitacb.cz
www.dobrovolnicicb.cz

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna
K postní době již tradičně patří duchovněformační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost
návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto
získaný finanční obnos pak pomůže lidem
v nouzi v daném místě.
Pastorační akce s názvem Postní almužna byla
zahájena na Popeleční středu (13. února), případně o 1. neděli postní (17. února), a potrvá
do konce postu. Lidé si ve své farnosti mohou
vyzvednou papírové pokladničky neboli postničky a do těch pak ukládají peníze za požitky,
které si během půstu odepřeli. Může jít například o pamlsky či cigarety. Získaný obnos
na konci půstu předají zpět do kostela, odkud
putuje podle dohody farnosti a místní Charity
na pomoc lidem v nouzi.
„Tato cesta duchovního prožitku je zvláště
vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se
uskromnit ve svých potřebách a prospět tím
nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom

skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské
víry,“ říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
V loňském roce pomohly prostředky z Postní almužny například jako příspěvek na letní
pobyt v Doubravici nad Svitavou pro děti ze
sociálně slabých rodin, na nákup přikrývek
a polštářů pro pacienty hospice v Rajhradě,
k vybudování bezbariérového vstupu do mateřského a rodinného centra ve farnosti Protivanov, pro předplacení služeb osobní hygieny pro
seniorku ve farnosti Odolena Voda, na podporu rodiny dvou seniorů s postiženou dospělou
dcerou v Lipovci, pomoc sociálně slabé rodině
se šesti dětmi v Lysicích, podporu chudých dětí
a dospělých na Ukrajině atd.
Postní almužna není v pravém slova smyslu
sbírkou, jde především o podporu duchovního
prožívání postního období. Peněžní dary spojené s Postní almužnou jsou jen doprovodným
a zcela dobrovolným aktem každého z věřících.
Pokračování na 12. straně.
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Farní charita
Jindřichův Hradec

Kanovnická 16, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 70810729, č. ú: 241041057/0300
Naše služby jsou určeny osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace, nebo jim tato
situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti nebo
dostupné služby. Co vám můžeme nabídnout:

Noclehárna sv. Antonína pro muže
v nouzi
(Nežárecká 115 /malá Šindelna/, provozní doba
20-8 hod., 8 lůžek)
Ubytování,osobní hygiena, poradenství, potravinová pomoc, šatník

Děkan P. Jakub Berka se Zdeňkou Stachovou, vpravo sociální pracovnice FCH Jaroslava Šiková.

Ples Farní charity Milevsko se opět vydařil
Díky společnému úsilí zaměstnanců, dobrovolníků, rodinných příslušníků a přátel FCH
Milevsko se podařilo opět i letos ples uskutečnit, a to v sobotu 2. února v milevském Domě
kultury. Velice nám pomohla vstřícnost členů
kapely Elizabeth pod vedením Josefa Kašpara, neboť muzikanti hráli pouze za poděkování
a za dobrý pocit, že pomáhají potřebné věci.
Zdarma vystupovaly rovněž členky tanečního
souboru Farida pod vedením Zdeňky Stachové; tento soubor se stará s velkým úspěchem
o předtančení již několik let a vždycky bez honoráře. Tombola se skládala z 375 cen, z nichž
asi 15 bylo losováno až po půlnoci. Obešli jsme
mnoho firem v Milevsku a okolí, děkujeme
za poskytnuté dary - zvláště zemědělské komodity byly velice dobře přijímány.
Poslední vylosovaná cena byl „PŘELET NAD

ALPAMI“. Než se výherce stačil z výhry vzpamatovat, uchopili ho tři statní muži a on přelet
na Alpami skutečně absolvoval (tým mezitím
na sále rozestavil lahvičky s Alpou, aby „pohoří“ bylo připraveno). Celý sál se bavil a výherce
snad byl nakonec spokojený také, Alpy může
použít k masážím nebo dalším přeletům třeba
doma v obýváku. Jelikož jsme charita farní, tak
se plesu zúčastnil i P. Jakub Berka, který milevskou farnost spravuje.
Výnos z plesu byl 15.260 Kč. Peníze budou
použity na dofinancování provozu terénní pečovatelské služby, kterou naše charita provozuje.
Děkujeme za podporu, děkujeme těm, kdo přišli a kdo nám pomáhali. Těšíme se na příští rok
na již 17. ples FCHM (dá-li Bůh).
Vážně i nevážně – Alena Růžičková,
ředitelka Farní charity Milevsko

Pokračování z 11. strany.

„Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe
sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Dobrovolná duchovní formace věřících s názvem Postní almužna je pořádána s pověřením České biskupské konference. Letos jde již
o pátý ročník této akce. Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto akci podpořili na svém plenárním zasedání ve dnech 19.–20. ledna 2010.
Některé Charity však mají ještě menší zásobu
postniček z loňského roku.
Půst trvá od Popeleční středy 40 dnů (neděle
se nepočítají) a končí Velikonočními svátky. Ty
letos připadají na 31. března (Zmrtvýchvstání
Páně) a následující dny.
Podrobnosti a aktuality o akci jsou uvedeny
na www.postnialmuzna.cz.
Jan Oulík, Charita ČR, tiskové oddělení
e-mail: jan.oulik@charita.cz
tel. 296 243 341, 603 895 984

Exercicie pro všechny
s P. Františkem Líznou, SJ
Exercicie 3. týdne:
Pociťovat zranění
s Ježíšem zraňovaným

Vážení dárci, sponzoři,
20. prosince 2012 byla díky městu Jindřichův
Hradec otevřena noclehárna pro muže v nouzi,
kterou provozuje Farní charita. Jsme rádi, že se
podařilo projekt otevřít před začátkem zimy,
ale bohužel v době, kdy nám ani stát, kraj nebo
město nemohly přispět finančně na provoz domova. Jsme jako charita v zoufalé situaci.
Podařilo se nám díky pomoci Diecézní charity Č. Budějovice, Farní charity Protivín a darů
občanů zajistit vybavení (postele, povlečení, základní potraviny, hygien. prostředky), základní
mzdy dvou asistentů (částečně přispívá Úřad
práce), ale tyto prostředky na základní zajištění
provozu brzy nebudou dostačovat.
Celkový rozpočet noclehárny na r. 2013 je
714.200 Kč. Město Jindřichův Hradec jsme
požádali o příspěvek 100.000 Kč, Krajský úřad
můžeme požádat až v dubnu 2013, Ministerstvo
práce a soc. věcí v říjnu, a to na r. 2014.
Vyzýváme a prosíme proto o pomoc všechny,
kteří mohou přispět finančně nebo hmotnou
pomocí (trvanlivé potraviny, hygien. prostředky, chléb, polévky v pytlíku apod.).
Bc. Dana Ježková, tel: 731 604 554,
Poradna charity, Pravdova 837/II
e-mail: info.jhradec@charita.cz
www.jindrichuvhradec.charita.cz
noclehárna sv. Antonína pro muže v nouzi .
č.ú: 241041057/0300 v.s 3

Děkujeme za Vaši pomoc lidem v nouzi formou finančního příspěvku nebo trvanlivých
Mgr. Michaela Čermáková,
potravin.
ředitelka FCH Jindřichův Hradec,
tel: 604203230

Místo: Zámek Štěkeň

Začátek ve středu 6. 3. v 17.30 hod.
(mše sv.),
závěr v neděli 10. 3. po obědě.
Cena: 1.800,- Kč
V případě zájmu o účast či další
informace kontaktujte S. Terezii
na tel. 728 556 755, nebo S. Michaelu
(720 496 376),
e-mail: congjesusteken@email.cz
Česká provincie Congregatio Jesu,
387 51 Štěkeň 1

katedrála sv. Víta
v Praze
9. března 2013 v 10 hod.
Mše sv. ke cti 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje
(1040. výročí založení
pražského biskupství)

www.apha.cz
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Diecézní centrum pro rodinu

Diecézní centrum pro rodinu připravuje…
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velešín zveme zájemce všech věkových kategorií
dne 2. 3. 2013 v 16.30 na přednáškové odpoledne, které bude tematicky zaměřené
na otázky víry v rodině.
Je snadné předat víru? Co to vlastně víra je?
Lze ji vůbec předat nebo je to dar? Snad se
dá víra předat dětem, které vychováváme, ale
partnerovi nebo kamarádce? A jak to mají
babičky s vnoučaty? Možná často přemýšlejí, jak to asi dělala sv. Ludmila. Co tedy dělat
konkrétně? O tom a dalším se dozvíte ve dvou
blocích přednášek v kulturním sále ve Velešíně.
Přednášejí a následnou diskusi vedou Alena
a Pavel Poláčkovi z DCR v Českých Budějovicích.
Plánovat je třeba s předstihem, proto už dnes
zveme na velikonoční víkendové setkání rodin s názvem „Eucharistie jako rodinná
slavnost“ do kláštera Božího milosrdenství
na Nových Hradech. Akce se koná v termínu
19.-21. 4. 2013, je zaměřena na rok Eucharistie, který právě probíhá. Hostem bude P. Václav Vacek, poslouží kromě přednášek a rozhovoru i modlitbou. Nebude chybět ani adorace,
mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory
ve skupině i v manželské dvojici, svědectví

a společný čas pro rodiče a děti v sobotním
odpoledni.
Přihlásit se můžete již dnes na
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Velikonocnivikendove-setkani-rodin.html
Rádi bychom navázali na akci pro ty, kteří pečují o seniory nebo mají o tuto problematiku
zájem.
Odpolední blok přednášek, možnost výměny
názorů a zkušeností budou už podruhé náplní akce „Být seniorům nablízku“ dne 29. 4.
2013 ve 13 hod. v Českých Budějovicích.
K přednáškám jsou tentokrát pozváni
Mons. Aleš Opatrný, pastorační teolog z KTF
UK v Praze, Mgr. Věra Suchomelová, doktorandka TF JU v Českých Budějovicích,
a Mgr. Olga Medlinová, ředitelka domova seniorů v Sousedovicích.
Podrobnější informace najdete během března
na www.dcr.bcb.cz

Pozor - novinka!

Nedávno jsem telefonovala s jedním přítelem, téměř o deset let starším. Chtěl zrovna
doporučit svým známým akce Diecézního
centra pro rodinu. Velice ale užasl, když se
dozvěděl, že nemáme profil na Facebooku,

Diecézní centrum mládeže

Třetí setkání animátorů
Třetí setkání animátorů se tentokrát neslo v duchu Starého zákona a liturgie. Ale abych nepředbíhala, tak se vrátíme zase pěkně na začátek.
V pátek 25. ledna jsme se společně sešli v DCŽM
na Ktiši. První společnou hrou, kterou bychom
mohli nazvat jako „Úklid Ktiše pomocí brčka“,
jsme zahájili tento úžasný víkend. První promluva, jež navazovala na minulý víkend, se zabývala
svátostí biřmování a Eucharistií.
Jak jsem již zmínila, tak se sobotní dopoledne
neslo ve znamení Starého zákona. Abychom se
správně přenesli do doby Adama a Evy, Kaina
a Ábela, samozřejmě že nesmí chybět Noe a jeho
archa, Josef Egyptský, Abraham a prorokové,
o to se postaral se salesián P. Petr Košák. Ale my
jsme se také zapojili. Vždy jsme pantomimicky
ztvárňovali biblický příběh na určité téma.
Po obědě, který byl jako vždy vynikající,
a po fotbálku na zasněženém hřišti, jsme se pustili do druhého velkého okruhu – liturgie. Spolu
s P. Slávkem Brožkou jsme prošli jednotlivé části
mše svaté.
Od tohoto tématu se neupustilo ani večer, kdy
jsme se na liturgii podívali z praktického hlediska. Od přípravy misálu, přes lekcionáře a přímluvy jsme se dostali až k oltáři, a trochu zabruslili
do zákulisí ministrantů. Celý den skončil společnou modlitbou breviáře.

následoval komentář: „Tak to jste teda mrtví!“
Nelze napsat, že nám tato věta nedala spát,
ale přemýšleli jsme o výhodách této sociální
sítě pro DCR tak dlouho, až jsme se rozhodli.
Od začátku února má Diecézní centrum
v Českých Budějovicích profil na Facebooku.
Uživatelům facebooku je tak dána možnost
dozvědět se o nás, našich aktivitách, možnost se k nim rychle a výstižně vyjádřit. A co
si v centru slibujeme od nového profilu? To,
že se dostaneme do „světa“, kam jsme se
ještě nedostali. To, že se dozvíme o potřebách rodin, jejich názorech a budeme na ně
tak schopni více reagovat svou nabídkou, budeme ve spojení. Zkrátka budeme Diecézní
centrum pro rodinu rodinám na míru.
Pokud si chcete najít naši stránku, zadejte
do vyhledávače na Facebooku v horní liště
název Diecézní centrum pro rodinu.
-ap-

Když se blíží čas odjezdu, vždycky to utíká rychle. Ani tato neděle nebyla výjimkou. Po bohoslužbě v místním kostele jsme se ještě společně
sešli, abychom zhodnotili uplynulý víkend.
I  když se nám mnohým nechtělo, po obědě už
na nás čekali autobusy, vlaky nebo auta, abychom se dostali zase zpátky do svých domovů.
-mj

Občanské sdružení
Mladí lidovci
srdečně zve zejména mladé zájemce

na pouť do Číhošti
spojenou s odpoledním historickým
exkurzem, která se bude konat

v neděli 24. února 2013
u příležitosti výročí umučení
P. Josefa Toufara komunistickou StB.

téma: Rok víry

Po dopolední pouti
(8 hod., Ledeč-Číhošť)
a mši sv. (10.30 hod.)
proběhne odpolední historický exkurz
ve formě komentované prohlídky obce
(13 hod.),
možnosti navštívit výstavu věnovanou
životu P. Toufara (13 hod.)
a interaktivní besedy s místním farářem
P. Josefem Pospíšilem, básníkem
a autorem Toufarovy biografie
Milošem Doležalem a členem
Ústavu pro studium totalitních režimů
Janem Zahradníčkem (14 hod.).

začátek v 9 hod. na děkanství,
zakončení mší sv. ve 14 hod.

Bližší informace:
Jan Zasadil
mistopredseda-zpravodaj@mladilidovci.cz

Římskokatolická farnost Třeboň
zve na jednodenní

duchovní obnovu
v sobotu před 2. nedělí postní

23. února 2013
přednáší
P. Lev Eliáš, OFM Cap.
(dokument Porta fidei)
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Karneval a farní ples v Sušici
V sobotu 2. února 2013 uspořádala Římskokatolická farnost Sušice v Kulturním domě
Sokolovna již 22. dětský karneval a farní ples.
Na dětském karnevalu na téma ,,Z pohádky
do pohádky“ se sešlo cca 300 rodičů a dětí, které čekal bohatý program.
Karnevalový rej zahájil požehnáním sušický
farář P. Václav Hes. Děti rozhýbala ukazovacími písničkami zpívající královna Koloběžka I.
O chvíli později skvělí moderátoři z řad farníků
oznámili divadlo ,,O Budulínkovi“, které nacvičili starší žáci z hodin náboženství výhradně ve svém volném čase. Všechny pohádkové
postavy princezen, víl, vodníků, Karkulek, rytířů, ale i ostatní masky byly odměněny dárkem
a diplomem. V soutěžích si děti, rozdělené podle věku, zahrály třeba na Popelky, nejmladší
přenášely v hrnečku kaši jako v pohádce ,,Hrnečku vař!“. Starší děti si vyzkoušely, jaké to je
být ,,Dlouhý, široký a bystrozraký“ a nejstarší
soutěžily v poznávání obrázků z 24 klasických
pohádek.Všem soutěžícím udělala radost také
sladká odměna.
Čas rychle uběhl a to nás na konci čekalo ještě pohádkové překvapení. Z balkónu se totiž
na děti sneslo více než 100 balónků, které trpělivě po celou dobu karnevalu nafukovali sušičtí
ministranti. Díky všem pomocníkům za skvělou spolupráci!
Večer následoval tradiční farní ples za účasti
našich kněží P. Václava Hese a P. Tomase van
Zavrela. O dobrou muziku se postaraly sušické
kapely Memento a Solovačka. Obě hrály s velkým nasazením a chutí, hojně podporovány
svými příznivci. Odměnou jim byl parket plný
tanečníků a velký potlesk. Na plese nechyběla
ani bohatá tombola.
Farní ples a karneval jsou oblíbené i u široké
veřejnosti také proto, že jsou nekuřácké. Máme
radost, že se nám i letos podařilo přispět k dobré společenské zábavě v našem městě.
Šárka Šmídlová

Dětský farní karneval (foto Aleš Jahoda)

Farní ples (foto Josef Diviš)

České Budějovice
kaple sv. Josefa
V pátek 22. února 2013
v 16 hod.
se bude konat

mše svatá pro děti
v kapli sv. Josefa Na Sadech
v Českých Budějovicích.
V neděli 27. ledna 2013 se konal už podeváté Dětský karneval v klášterním sále na Piaristickém
náměstí v Českých Budějovicích. V roli moderátorky se představila už tradičně Bohdana Majerová, která žertovně provázela děti celým karnevalem s pohádkou O Šípkové Růžence.
-ih-
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Šumavské kostelíky II.
Studenou rosou osvěžené ráno s malým
výšlapem směrem na Filipovu Huť, odkud je
krásný pohled dolu do údolí, které bylo včera večer již zahaleno rychle přicházejícím
soumrakem. Dnes zase úchvatně bělostnými
oceány mlhy. Místní kostelík má již sice otevřená masivní dřevěná vrata, ale oznámení
o bohoslužbách žádné. To si snad poutník
ani nezaslouží. Naštěstí jsem se včas doma
prostřednictvím webových stránek snažil
zjistit časy bohoslužeb ve zdejších končinách, tak si počkejme na konec dne, jak to
dopadne.

a spolu s 1600 osobami tehdejšího Kaltenbachu
ve svých 14 letech v r. 1946 musel odejít do Německa. Spolu s mnohými se podílel na celkové
obnově, 26. 7. 1992 zde biskup Antonín Liška
znovu vysvětil oltář. Německé názvy ostatních
projetých obcí záměrně neuvádím.
První zmínka o obci pochází z roku 1840, kdy
byla sklářskou osadou. Samostatnou obcí byla
do roku 1960 a znovu až od roku 1992. V mezidobí spadala pod Nový Svět nebo Borová Lada.

Rejštejn

Horská Kvilda
Malá obec v srdci Národního parku Šumava,
s nadmořskou výškou kolem 1050 m. n. m.
pod vrchem Antýgl (1253 m), s protékajícím
Hamerským potokem. První zmínka pochází
z roku 1577 a dnes zde bydlí kolem 70 obyvatel. V nedalekém lese jsou ještě pozůstatky Zlaté stezky. Obec známá u nás především svým
drsným podnebím a jako nejstudenější místo.
Mezi obcemi Kvilda a Horská Kvilda leží známá a mnoha turisty navštěvovaná Jezerní slať.

Kostel v Nových Hutích

Nové Hutě
Ještě jsme se nestačili ani pořádně zorientovat na dnešní poutně-turistické cestě a již nám
padl pohled na nevelký kostelík s růžově bílou,
nepříliš dávno obnovenou fasádou. Jeho prohlídka nás zahřála u srdce a to nejen proto, že
se jedná o farní kostel Nejsv. Srdce Ježíšova.
Lokálie je zde zaznamenaná od r. 1788, farnost od r. 1855, matriky vedeny od r. 1788.
Původním sídlem farnosti však byl nedaleký
Nový Svět s kostelem sv. Martina, postavený
v pozdně barokním slohu r. 1796-97 dle návrhu
J. Bindera z Vimperka. Je uváděn i Katalogem
diecéze českobudějovické z roku 1987, vydaným za nelehkých podmínek naší církve v době
reálného socialismu a přísného dohledu církevních tajemníků. Zcela pochopitelně proto chybí
údaj o tom, že byl v 50. letech zbořen a farnost
byla proto přenesena. (Jiný údaj uvádí povolení k demolici v r. 1976.) Za zmínku jistě stojí
i malebná kaplička, obklopená třemi vysokými
stromy kousek od silnice nedaleko obce Šindlov. Ta vznikla jako dřevařská osada, v roce
1930 čítala 15 chalup a téměř stovku obyvatel.
Dnes se jedná o pár osamělých chalup.
Obec Nový Svět má dnes 35 obyvatel, v roce
1930 přes tři sta. Obec Nové Hutě jich má dnes
95, zatímco v roce 1930 kolem 1400, převážně německy hovořících. Jen z tohoto pohledu
proto lze pochopit novodobou historii této části překrásné Šumavy, znovu se probouzející
k „normálnímu“ životu. Není to zdaleka lehké. Od toho se také odvíjí obsah dopisu, který v jazyce českém i německém je zarámován
ve vchodu do kostela. Je podepsaný německým
farářem Bruno Novotny, který odtud pocházel

Přiznám se, že jsme vedle zájmu o historii
zdejších končin trochu podcenili orientační navigaci a najeli tak trochu více kilometrů
po operativně improvizované trase. Rozhodně
jsme ničeho nelitovali, nejen počasí nám totiž
vydatně přálo.
Nevelká obec při ústí Losenice do Otavy má
dnes zhruba 150 občanů. Vznikla jako rýžovnická osada, od r. 1584 byla samostatným horním městem. První zmínka pochází z r. 1337,
jako jedna z osmi menších obcí byla součástí Kašperských Hor. Vzpomeňme si na tehdejší
zlatonosnou Otavu. Na náměstí je dosud k vidění původní rýžovnický kámen. Provoz sklárny byl ukončen r. 1947, byť secesní sklo zde
vyráběné bylo mnohokráte oceněno.
Na nevelké vyvýšenině stojí kostelík sv. Bartoloměje, apoštola, pocházející ze 16. století,
přestavěný v roce 1792. Plebanie evidována r.
1570, později jako filiální kostel patřící ke Kašperským Horám. V roce 1686 byla farnost obnovena. Dnes správa vikariátu Sušice-Nepomuk. V roce 1945 spravován z Pasova.

Srní

Kostel v Rejštejně

Kostel v Srní

Původně zde sídlili Králováci - strážci hranic.
Počátkem 20. stol. měla obec tři stovky výhradně německých obyvatel, dnes je počet uváděn
s 270 osobami. Byla založena dřevaři počátkem
18. stol. (1727), název byl odvozen podle značného výskytu srnčí zvěře. Typická šumavská
architektura se zachovalými roubenými chalupami, stavbami na podezdívce a stěnami chráněnými šindelem. Dnes je oblíbeným rekreačním střediskem. I zde se kdysi těžilo zlato, což
je patrné také na stavbě kostela. Pro filmaře je
zajímavým místem díky překrásným scenériím.
V centru stojí kostel Nejsvětější Trojice, postavený v letech 1804-5 místo původního dřevěného kostela z roku 1788. Lokálie zaznamenaná
r. 1785, farnost r. 1803, matriky vedeny od r.
1789. Na nevelkém, ale úhledně upraveném
prostranství pietní památník (park) jako vzpomínka na zničený hřbitov. Zájmu veřejnosti se
těší také nedávno pietně upravený prostor (slavnostní otevření 5. 5. 2007) bývalé hauswaldské
kaple, dříve známého mariánského poutního
místa. Její patronkou je Panna Marie Lurdská. Původní kaple byla postavena v r. 1820,
větší v r. 1860 a poslední r. 1902. Ta však byla
Pokračování na 16. straně.
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Pokračování ze 15. strany.

r. 1957 podminována a odstřelena. Se vším,
co zde obyvatelé nechali, tedy i se sakrálními
předměty. I zdejší správa byla v r.1945 z Pasova, současná je z vikariátu Sušice-Nepomuk.

Údolím Vydry
Věřím, že mne nikdo nebude podezírat s pouhé
propagace turistiky. Mnohokrát jsem se v poslední době přesvědčil, jak je nutné dát hledající duši i unavenému tělu právě tu rozmanitost.
Antýgl - Bývalý královácký dvorec v malebném údolí Vydry. První zmínka z r. 1500,
v letech 1523-1818 zde byla sklárna. Dnes je
především jádrem autokempinku, vede zde Naučná stezka Povydřím, je východiskem pro pěší
i cykloturistické trasy.
Turnerova chata - Až vás srdce musí bolet při
pohledu na téměř holé stráně, kde stávaly mohutné šumavské smrky, které musely ustoupit
v rámci boje proti kůrovci. Kdo to všechno
zavinil? Je to už zažehnáno? Snad se nakonec
odborníci přece jen shodli. Prý je to z 50% přičiněním dřevařů a z 50% samotné přírody.
Celou trasu kolem hučící Vydry jsem si myslel,
že známou turistickou chatu najdu v klidném
pozemském ráji. Omyl. Hlava na hlavě, dětský
křik, vyhladovělí turisté všeho věku… K dostání mnoho šumavských pokrmů a také hřibová
polévka, dokonce chválená i v televizi.
Chata je zachovaná v původní podobě z konce
30. let 20. století a je jedinou veřejně přístupnou chatou v I. zóně NP.
Rokyta - Při návratu na parkoviště následovalo
malé posilnění a krátký odpočinek. S pozdější
prohlídkou stálé expozice v místním IC (bývalá schwarzenberská hájenka) o historii osídlení
Šumavy, lesním hospodaření a plavení dřeva.
Na venkovní ploše je uspořádána stálá geologická expozice hornin Šumavy. Na Tříjezerní slať, patřící mezi nejnavštěvovanější místa
Šumavy, nám už nezbývá čas. Rozhodně ještě
vzpomeneme na spisovatele Karla Klostermanna, který byl jakýmsi vizionářem s myšlenkou
na vznik dnešního NP Šumava.

Kostel v Kvildě

Hřbitov v Kvildě (uložené náhrobky)

Kvilda
Přesto, že jsme tam zakončili už včerejší den,
záměrně jsem si podrobnější informaci ponechal na později. Den se připozdívá, hajdy
do vršku ke kostelíku sv. Štěpána, prvomučedníka. Je postavený v novogotickém stylu v letech 1892-94, kamenné zdivo obložené šindelem, aby bylo chráněno před drsným počasím.
Lokálie zaznamenaná r. 1765, duchovní správa
r. 1786, farnost r. 1854, matriky od r. 1784.
Stejně jako ráno, i teď jsou dřevěná vrata otevřená, ale kovová mříž uzavřená. Několik dalších turistů nebo poutníků zvědavě nahlédlo,
aby hned pokračovali v cestě. Trpělivě jsme
vyčkali, až zarachotil klíč v zámku a zde působící jáhen Jaroslav Filip nás oslovil, zda jsme
přišli na bohoslužbu. Dnes bude bohoslužba
slova. Po ujištění, že ano, se došel ustrojit a já
zažil opět něco nevšedního. Totiž, bohoslužbu

Dřevěná socha (zřejmě Panna Maria?)

za přítomnosti celkem tří věřících duší. Vzpomněl jsem si na volarského děkana Honsu, který nám kdysi v Křišťanově řekl, že kdyby měl
sloužit mši sv. jen pro jednu babičku, mělo by
to smysl. Dali jsme mu za pravdu a prožili bohoslužbu opravdu se srdcem na dlani a na kolenou (i když jsme většinou seděli).
Po zdařilém duchovním prožitku jsme si museli ještě pohovořit o zdejších nelehkých podmínkách při službě církvi Kristově, která právě ve zdejším kraji v době socialismu musela
projít krutými zkouškami. Ale přežila. Ani pro
věřící to není jednoduché, o jejich píli však
svědčí prostá výbava kostela, dosvědčující um
místních dřevařů. Stojan oltáře i další doplňky
jsou totiž z místních lesních zdrojů, z darů Boží
přírody, na které shlíží z hlavního oltáře sv.
Štěpán. Podíváme-li se na rozpis bohoslužeb,
zjistíme, že duchovním správcem z Vimperka
(Mgr. P. Michal Pulec) a jeho pomocníkem (jáhen Jaroslav Filip) musí být obslouženy farnosti Vimperk, Stachy, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Zdíkov, Zdíkovec, Horní Vltavice, Kvilda
a Nové Hutě. K tomu ještě Hrabice, kaple Stožec, Kůsov a Domov klidného stáří v Pravětíně.
Přidejme proto i modlitbu za kněžská povolání.
Jistěže zbyl čas i na doplňující údaje. Hned
naproti kostelu je středisko salesiánů, v nejbližším okolí nově budované Česko-německé
kulturní centrum se sportovním areálem, rekreační domy ministerstva vnitra, ale také nově
upravený hřbitov. Oči pro pláč. V době „jiné
ideologie“ byl zdevastován, kříže a pomníky
vytrhány. Naštěstí jsou zde už položeny vedle
sebe na zemi jako padlí bojovníci. Nad nimi
doprovodný text o zničení a novodobé úpravě.
Dodatečně zjištěno, že o hřbitov pečuje obec,
kulturní centrum bylo slavnostně otevřeno
v září. Budou se zde konat sympozia, workshopy, divadelní, hudební a jiné kulturní akce.
Stavebně vzniklo přestavbou původního penzionu „U kostela“. Financováno v rámci EU jako
akce Cíl 3.
Další zajímavostí je vysoký smrk u kostela, který je nasvěcován jako vánoční a se svými 26
metry je nejvyšším v ČR.
Obec Kvilda je prezentována jako nejvýše položená v ČR, 5 km od Teplé Vltavy, do které
zleva ústí Kvildský potok. Založili ji Němci
v 16. století, první zmínka pochází z roku 1569.
Název Kvilda je však doložen již rokem 1345.
Do r. 1945 zde bylo obyvatelstvo převážně německé národnosti, dnes má necelé dvě stovky.
Připomeňme ještě Evropskou poutní stezku
VIA NOVA, která tudy prochází jako nová cesta do 21. století a vede z Dolního Bavorska až
do Příbrami (Svatá Hora).
Bohu díky za tento krásný den. Dokonce
i za silniční síť, která byla opravena za přispění
financí z EU. Jen značné množství cykloturistů (i s dětskými přívěsy) nabádalo ke zvýšené
opatrnosti. Není snad za co děkovat při krátké
večerní procházce okolím a osobní modlitbě?
František Růžička, České Budějovice
(Příspěvek byl redakčně zkrácen.)
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K ČETBĚ A STUDIU
DOPORUČUJEME
de Mello Anthony - K pramenům
Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s psychologickými a filosofickými východisky Západu. Kniha pro všechny, bez
ohledu na věk, vyznání či světonázorovou orientaci, jedinečná příležitost pro každého, kdo
touží po duchovním růstu.
Cesta, váz., 239 s., 240 Kč
Fischerová Daniela - Jiskra ve sněhu
Další vydání Jiskry ve sněhu, volného pokračování Duhové jiskry. Autorka, současná dramatička a spisovatelka, je považovaná za první
dámu českého dramatu. „Jsou to jen momentky
z nekonečného proudu podobenství, kterými si
pomáháme přežít chaos...“
Vyšehrad, váz., 176 s., 198 Kč
Lewis C. S. - Problém bolesti
Mohu čtenářům nabídnout pouze své přesvědčení o tom, že mám-li snášet bolest, trocha odvahy pomáhá víc než mnoho vědomostí, troška
lidského soucitu více než mnoho odvahy a nejnepatrnější dotek Boží lásky více než všechno
toto dohromady. (Autor)
Návrat domů, 2. vydání, váz., 162 s., 220 Kč
Lochman Jan Milíč - Krédo. Základy ekumenické dogmatiky
Autor vychází z Apoštolského vyznání víry,
podle něhož se po tisíciletí orientují křesťanská
zbožnost a myšlení, a odkrývá jeho biblické
pozadí i orientační smysl v konfrontaci s otázkami víry a života dnes. Kniha poslouží nejen
křesťanům, ale každému, kdo chce hlouběji poznat duchovní kořeny evropské vzdělanosti.
Kalich, brož., 333 s., 300 Kč
McDowell Josh, Hostetler Bob - Poradenství
dospívajícím
Srozumitelný a moderní zdroj pomoci k padesáti hlavním problémům, jimž v současnosti čelí
mladí lidé. Kniha může sloužit jako pomůcka
pro prevenci problémů v životě mladých.
Návrat domů, brož., 560 s., 650 Kč
Palmerová Sara, Palmer Jeffrey B. - Soužití
s partnerem po mrtvici
Následky mrtvice postihují nejen nemocného,
ale i jeho nejbližší. Lidé, kteří se o takového
člověka starají, mohou trpět různými problémy.
Partnerský vztah se dostane do nerovnováhy,
z jednoho se stane pečovatel a druhý je opečovávaný. Autoři radí, jak pomáhat nemocnému,
i pečovatelům, jak by se měli starat sami o sebe.
Portál, brož., 223 s., 299 Kč
Pinknerová Hana - Smím být něžná
Vstupme do událostí a prožitků všedního dne
s otevřeným srdcem, schopným prožívat každý okamžik života jako nevšední a jedinečný.
Objevíme krásu laskavého pohledu, hřejivých
slunečních paprsků, ale i pošmourného dne;
moudrost dětského postřehu, hluboký význam
nepatrného gesta či slova.
Karmelitánské nakl., brož. s klopnami, 144 s.,
169 Kč
Plhoň Jiří - Dvě zhudebnění mešního ordinaria a chvalozpěv Bože, Tebe chválíme.
Partitura
Kartuziánské nakl., brož., 27 s., 130 Kč

Personalia
Ustanovení:
P. Mgr. František Ptáček, SDB, České Budějovice-Čtyři Dvory byl k 31. 1. 2013 odvolán
z funkce kaplana pro mládež vikariátu České
Budějovice-město.
P. ThDr. Vlastimil Kročil, PhD., Veselí nad
Lužnicí byl od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2016 jmenován diecézním referentem pro pastoraci.
-acebb-

Celodiecézní (a jiné) sbírky
v roce 2012 - rekapitulace
V uplynulém roce (stav k 31. 12.
2012) se na níže uvedené sbírky
celkem shromáždilo:
- sbírka na potřeby diecéze:
539.181 Kč
- sbírka na Svatopetrský
haléř: 
645.350 Kč
- sbírka na misie: 
991.639 Kč
- sbírka na bohoslovce: 
563.672 Kč
- sbírka na potřeby
Diecézní charity: 
506.573 Kč
- sbírka na opravu
katedrály: 
2,307.363 Kč
- sbírka na beatifikaci
14-ti mučedníků 
386.570 Kč
Všem dárcům, kteří na tyto sbírky
přispěli, a všem správcům farností, kteří
sbírky ve svých farnostech organizovali
a výtěžek zaslali na uvedené účely,
patří upřímné Pán Bůh zaplať!
-acebb-

Česká
křesťanská akademie
Tábor
čtvrtek 7. března v 18 hod.
Poutní dům Emauzy
Mgr. Tomas van Zavrel, farní vikář v Sušici: Život ve svobodě
Jakým způsobem lze důstojně žít ve svobodě,
kterou jsme před 24 lety oslavili?

středa 3. dubna v 18 hod.
Poutní dům Emauzy
ThLic. Petr Štica, Th.D.: Jsme nejbezbožnější národ Evropy?
Náboženská situace v ČR na základě aktuálních
sociologických výzkumů.

Prachatice
čtvrtek 7. března v 17.30 hod.
SPŠ Prachatice (Zahradní ul)
Mgr. Tomáš Veber ThD.: Kněží světci kněží zrádci
Vstupné dobrovolné.
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Wilhelm Hünermann - Otec vyhoštěných
Sv. Damián de Veuster
Kniha líčí život sv. Damiána de
Veuster (1840-1889), belgického
kněze, který dobrovolně zasvětil
svůj život malomocným na ostrově Molokai. R. 1995 byl Janem
Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného a Benedikt XVI. jej r. 2009 připočetl
k zástupu kanonizovaných svatých. Je patronem
lidí stižených malomocenstvím a nemocí AIDS.
Jeho socha stojí před vládní budovou v Honolulu, hlavním městě Havajských ostrovů, ale i v budově Kongresu USA ve Washingtonu. vázaná,
216 s., 239 Kč

Eduard Martin - Kniha štěstí
Jak hledat štěstí? Kde je nalézt?
Co ono tajemné slovo „štěstí“
vůbec znamená? Autor kreslí
„mapu“ různých cest ke štěstí.
Materiálem jsou osobní postřehy a prožitky lidí, kteří se během
svého životního putování dotkli
okamžiku štěstí. Okamžiku, který někomu přinesl pokoj, pochopení, pohlazení, jiného vyburcoval, dalšímu umožnil nové vnímání vlastních
zaběhaných stereotypů nebo dokonce změnil životní směřování.
brožovaná s klopnami, 152 s., 139 Kč

Kateřina Lachmanová - Spiritualita pro
seniory (CD)
Přednáška zazněla pod názvem „Duchovní život seniorů co nejpraktičtěji“ v rámci
3. diecézního setkání seniorů na biskupství v Ostravě
v květnu 2010.

CD, 99 Kč

Viliam Judák - Postní a velikonoční zamyšlení
Tato knížka nás může vést
k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme
upevnit svou víru v to, že on
skutečně vstal a předešel nás
do Života, a znovu s ním prožít
jeho strastiplnou cestu, kterou
nám získal spásu. Úvahy biskupa Judáka jsou
vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. 
brožovaná, 127 s., 129 Kč

Leena Laneová, Anna Toddová - Velikonoce. Biblické příběhy hrou
Volejte: Hosana! Požehnaný, který přichází jako král! Mávejte ratolestmi a putujte s Ježíšem touto
knížkou plnou her a úkolů. Čtěte
si příběhy, hledejte rozdíly mezi
obrázky, vytvářejte obrázky spojováním teček,
počítejte a vybarvujte! Čeká vás spousta zábavy!
sešit A4, 31 s., 119 Kč

www.ikarmel.cz
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Radio Proglas
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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.

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

K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části Čtyři
Dvory. Mši svatou odtud přenášíme v pátek v 18 hodin.

Hannah Hurnardová - Jako laň na výšinách

* Každý všední den v 11.05 vysíláme Čtení
na pokračování. Aktuálně předčítáme z knihy
„Farář arský“ z pera Wilhelma Hünermanna.
Kniha představuje život svatého Jana Marie
Vianneye, patrona kněží, který žil na přelomu
18. a 19. století ve Francii.
* Vždy v pondělí v 16.00 vás zveme k poslechu duchovně vzdělávacího cyklu. Počínaje 25. 2. vysíláme cyklus s názvem „Církev
a věda“. Látku poutavě vykládá profesor Martin Weis, který pedagogicky působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.
* Kafemlýnek zpříjemňuje dopoledne nejen
maminkám na mateřské dovolené. Ve vysílání
má svoje místo od 9.30. 19.2. dáme příležitost
k seznámení mladým ovdovělým rodičům. 26.
2. budeme mluvit o tom, jak probíhá psychiatrická léčba dětí. 12. 3. si s krajským koodinátorem Besipu, ing. Pavlem Čížkem, popovídáme na téma: „Dopravní výchova doma
i ve škole“.
* Především pro děti je určen pestrý magazín
Barvínek. Během Cyrilometodějského roku
jim bude profesor Piťha vyprávět neuvěřitelné
příběhy Cyrila a Metoděje. Více se malí posluchači dozvědí přímo od něj, a to pravidelně
v úterý od 16.00.
* Folklórní okénko otevíráme vždy ve středu
v 16.55. 20. 2. vám nabídneme rozhovor
s tvůrci a s hlavními postavami zhudebněného
baladického příběhu nenaplněné lásky, nazvaného „Osvobozená slibka“. 27. 2. pojednáme
o Popeleční středě a předvelikonočním postu
v lidové kultuře.
* V pořadu Pod slunečníkem se ve čtvrtek
od 9.30 setkáváme se zajímavými osobnostmi a navštěvujeme pozoruhodné organizace.
21. 2. se vydáme do nízkoprahového klubu
pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin –
DROM.
* V pravidelném čtvrtečním čase od 16.55
naladíte hudební pořad Hrajte kapely! 21. 2.
vás seznámíme s dechovou hudbou Túfaranka.
28. 2. věnujeme pozornost učiteli slováckých
muzikantů, Josefovi Frýbortovi. A 14. 3. necháme kapely hrát podle Vašeho přání.
* Hudební týdeník Oktáva vám nabízíme
v pátek od 16.55. 22. 2. uvedeme 3. díl z cyklu
„Bacha na Mozarta“. 8. 3. představíme Veliko-

noční festival duchovní hudby. 15. 3. pokračuje cyklus „Bacha na Mozarta“ 4. dílem.
* V průběhu postní doby můžete na Proglasu
každý pátek od 22.00 naslouchat cyklu „Stále
poznávám, jak slabý jsem a prázdný“. 22. 2.
vyloží doc. Petr Chalupa biblický příběh o potopě. 1. 3. dostane slovo P. Ambrož Šámal,
který se zaměří na zničení Sodomy a Gomory.
8. 3. se za pomoci P. Kamila Škody pokusíme hlouběji porozumět vyprávění o Josefovi
Egyptském.
* V neděli ve 14.20 zachytíte na naší frekvenci Knihovničku Proglasu. 24. 2. nahlédneme
do nových knih Karmelitánského nakladatelství. 3. 3. Vás seznámíme s knihou „Jméno Vokolek“. 10. 3. věnujeme pozornost dílu Luci
Freedové a Penny Salazarové: „Čas k uzdravení. Naděje a pomoc při překonávání postabortivního syndromu“.
* Ve čtvrtek 21. 2. ve 22.00 se přihlásí ostravské studio Hedvika. Redaktor Antonín Žolnerčík nazval svůj pořad „Pallotini ve Fulneku“.
-kb

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.

On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz

Alegorie o touze Božích dětí nechat
se dovést na výšiny lásky, radosti
a vítězství. Hlavní hrdinka jménem
Bázlivá kráčí na své duchovní pouti
na výšiny za dobrým Pastýřem. Za pomoci Bolesti a Utrpení nakonec dojde do svého cíle, kde
všechny tři jsou proměněny díky spojení s milujícím Pastýřem.
Brož., 198, str., 198 Kč

Hannah Hurnardová - Na horách balzámových
Pokračování příběhu Bázlivé, nyní pojmenované
jako Milost a Sláva. Kdo došel do království Lásky, si nemůže nalezený poklad nechat pro sebe.
Čtenář je pozván, aby se vypravil za novým dobrodružstvím, v objeví, jak se i špatné vlastnosti
a povahové slabosti mohou proměnit v pravý
opak, v nádherné dary.
Brož., 198 str., 198 Kč
nebo 99 Kč (v případě koupě obou knih u Paulínek v kamenném nebo on-line knihkupectví)

Další tipy na pro dobu postní:

F. Fernández-Carvajal: Rozmluvy s Bohem: Postní doba a Velikonoční triduum
(2a)
Další díl řady, která poskytuje
možnost, jak se každý den obracet
k Bohu s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve.

Měkká vazba, 392 str., 235 Kč

Angelo Scarano - Křížová cesta s apoštolem Pavlem
Apoštol Pavel se stal privilegovaným svědkem
nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího. Jednotlivá zastavení „skrývají“ v sobě hluboký náboj,
vždyť tu promlouvá člověk, který vzal Krista vážně. 
Brož., 40 str., 68 Kč

Lorenzo Zani - Od večeře ke kříži
Exegeze a meditace úryvků, které přináší liturgie Velikonočního
tridua. Vhodné pro každého, kdo
v těchto dnech touží po intenzivnějším naslouchání Božímu hlasu.
Brož., 183 str., 198 Kč.

Anselm Grün - Sedm kroků do života
Autor nás provází dny Svatého týdne. Každý je
uveden evangelním úryvkem z liturgie dne a ten
je pak postaven do souvislosti s jedním z Ježíšových výroků na kříži. 
Brož., 128 str., 165 Kč
Křížová cesta (DVD)
Meditace kardinála Miloslava Vlka nad zastaveními moderní křížové ak. sochaře Karla Stádníka.
Dokument lze použít při diskuzích v Roce víry
o smyslu utrpení v dějinách lidstva.
DVD, 27 min, 99 Kč

Postup rekonstrukce v katedrále sv. Mikuláše
Stav v únoru 2013.

Jan Zahradníček: Cesta na hřbitov
Ty první jarní květy,
sasanky, orseje, větvičku s jahodami
na hrob jim přinášíš, když dole pod hřbitovem
jez mízy zašuměl a v šatě novém
jdou břízy po stráni a nové sloky
vrbových píšťalek čarují nad potoky.
Zem křížem znamenáš,
a nežli položíš jej, na srdce tiskneš květ.
Neboť tam a ne v zemi ty dva drahokamy
z koruny bolesti tvé, tam za vodami
sklopených očí tvých, u splavů krve
mateřské skryly se, jak skrývaly se prve.
Po hrozném zabloudění tam schoulily se,
tam spí,
když ze zvědavosti a jen tak za rozmaru
po mostě smrti přešly přes strž zmaru

a cestu nenašly zpět k slunečnicím,
k panenkám, králíčkům a dvířkám vrzajícím.
Náhrobek živoucí jdeš jarní zemí. Pro ně
oči sis osušila šátkem vánků.
Pro ně dech nabíráš z balzamického vzduchu.
A pro ně nasloucháš, prostorem tvého sluchu
tiše jak ukolébavka se šerem snáší
houslový koncert ze zahrad, jež raší.
Pro ně se usmíváš v svém jarním stesku.
Že odešly a nejsou. Že přešly v hrůze
a nevracejí se jak listí na haluze
z té vnitřní vlahosti, kde bez úhony
čekají spolu s kohouty a zvony,
až v slávě velké noci od mlh, od potoků
den Vzkříšení vstane s jizvou slunce v boku.
(Ze sbírky Skrze mříže)

