AKTUALITY

SPOLEČENSTVÍ
KŘESŤANSKÉ
PRO
ČASOPIS
DIECÉZNÍ

7-8

červenec
srpen
2013
ročník XXII.

Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
(...) Duchovně a s upřímnou láskou se
připojuji ke katolickému společenství
i ke všem občanům České republiky
u příležitosti státního svátku svatých
Cyrila a Metoděje. Oni před 1150 lety
přišli na Moravu a zaseli víru ve vaší
vlasti. Vzpomínka na tuto blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou
kulturu vaší země, oslovuje zejména

věřící, ale nabízí příležitost celému
národu, aby prohloubil ono vzácné
mravní dědictví, které má svůj původ
v neúnavném působení svatých bratří
ze Soluně.
(...) Vaši předkové přijali Evangelium
Ježíše Krista jako novou formu osobního, rodinného i společenského života ještě před příchodem Cyrila a Metoděje: když moravští páni přijali

Pokračování na 4. straně obálky.

Dětské vikariátní poutě 2013

Dětská vikariátní pouť vikariátů Č. Budějovice-město a venkov.

Dětská pouť prachatického vikariátu. Foto J. Pulkrábek.

Dětská vikariátní pouť vikariátu Písek (foto nahoře a dole)
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a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem
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radost z toho, že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia,
které církev ve třetím tisíciletí potřebuje.
Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá socha s otevřenou náručí na vrcholku Corcovado vítá všechny národy. Ve své velikonoční oběti jsi nás
skrze Ducha Svatého přivedl k synovskému setkání s Otcem. Mladí
lidé, které posiluje eucharistie, kteří tě slyší ve tvém slově a nacházejí
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„Jděte, získejte mi za učedníky všechny národy; já jsem s vámi po všechny
dny až do konce světa.“ 
(Srov. Mt 28,19-20)
V sobotu 15. června 2013 přijal z rukou diecézního biskupa mons. Jiřího Paďoura,
OFMCap., kněžské svěcení jáhen českobudějovické diecéze PhDr. Jozef Gumenický.
Do jeho kněžského působení mu přejeme hojnost Božího požehnání a darů Ducha sv.
-r- (foto S. Anna Mátiková, FSP)
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Dětské vikariátní poutě 2013
Dětská vikariátní pouť na Dobré Vodě

V sobotu 8. června 2013 se konala ve vikariátech České Budějovice město a venkov Vikariátní pouť dětí s názvem „Po stopách sv. Cyrila a Me-ihtoděje“. Účastníci putovali ze Suchého Vrbného na Dobrou Vodu u Českých Budějovic. 

Lenora: „Na krásné Šumavě aneb po stopách života našich předků“
Letošní dětská vikariátní pouť a pouť rodin
s názvem „Na krásné Šumavě aneb po stopách
života našich předků“ navázala na tradici poznávání zapomenutých míst Šumavy, způsobu
života zdejších obyvatel a starých řemesel.
11. května 2013 se téměř stovka dětí a dospělých vypravila do Lenory - obce, která vznikla r. 1834 jako osada sklářů a rafinérů skla.
Funkční sklárnu v Lenoře již nenajdeme, ale
v místním sklářském muzeu jsme si mohli prohlédnou a připomenout historii šumavského
sklářství. Využili jsme i funkční obecní pec
z první poloviny 19. století, ve které nám míst-

Foto Jaroslav Pulkrábek

ní pekař pan Augustin Sobotovič upekl tradiční
lenorské placky, vynikající housky, dalamánky
a na závěr jsme ochutnali čerstvě upečený, voňavý chléb. A abychom jenom neochutnávali
a poznali i jiná řemesla, naučili jsme se péct
obřadní pečivo, vyráběli krásné vinuté perle
a malovali keramické květináčky. Děti si mohly
i zasportovat a v čase oběda vyslechnout poutavé vyprávění o historii Lenory, naučit se píseň
„Na krásné Šumavě“ a užít si maňáskové diva-

Foto Markéta Grilllová

dlo. Odpoledne jsme využili v kovářské dílně,
kde si většina dětí za asistence statného kováře
vyzkoušela vykovat hřebík, v dílně kameníka
jsme si zkusili opracovat kámen a u keramičky
vytočit na hrnčířském kruhu mističku, vázičku
nebo vyrobit jiný krásný upomínkový předmět
z letošní poutě. A protože v Lenoře není kostel,
pouť jsme zakončili mší sv. v Horní Vltavici.
Pokračování na 5. straně.
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Dětské vikariátní poutě 2013
Dětská vikariátní pouť Mirovice (18. 5. 2013):
Po stopách sv. Cyrila a Metoděje

STRANA 5

Pouť
k Panně Marii Klokotské
ve čtvrtek 15. srpna 2013
10.00
17.00
19.00
		

mše svatá
mše sv. s P. Václavem Hesem
varhanní koncert
J. Kastnerová - zpěv,
V. Machoňová – housle,
L. Šotek - varhany

		
		

v sobotu 17. srpna 2013
8.00
		

1. mše sv. (P. Marek Dunda,
koordinátor časopisu Milujte se!)

*
		
		
10.00
		
		
*
		
		
14.00
		

po mši sv. přednáška:
Nová evangelizace a časopis
Milujte se!
poutní mše sv. - hl. celebrant
Mons. Pavel Posád, světící
biskup českobudějovický
po mši sv. přednáška:
Nová evangelizace a časopis
Milujte se!
Efez, město P. Marie, sv. Jana
a sv. Pavla (přednáška s promí-

		
		

táním, P. Pavel Zahradníček,
Th.D., OMI)

15.00
		
		
17.00

Klokotské hodinky
a svátostné požehnání
s krátkou adorací
mše sv. (P. Karl Zaiser, OMI)
od rána možnost přistoupit
k svátosti smíření

v neděli 18. srpna 2013
10.00 mše sv. (P. Pavel Zahradníček,
		OMI, duchovní správce Klokot)

15.00 zpívané Klokotské hodinky
		
se svátostným požehnáním
Srdečně zvou Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty
a obláti Panny Marie Neposkvrněné
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor,
tel. 381 232 584,
e-mail: klokotyomi@volny.cz
www.klokoty.cz
Brzké ráno začalo deštěm, než ale začala pouť, sluníčko začalo hřát a stačilo vysušit trávu i loužičky. Začali jsme mší sv. v kostele. Místo kázání si místní mládež připravila scénku z doby sv. Cyrila
a Metoděje. Po mši sv. všichni obdrželi krátký citát z Písma svatého ve svitku.
Po bohatém občerstvení, které pro nás připravily místní farnice, děti po skupinách odcházeli na pět
stanovišť. Ocitly se tak např. v době starých Slovanů, kde si zkusily nošení brambor v ošatkách
na hlavě, podojit kozu či zjistit, co nepatří do doby sv. Cyrila a Metoděje. Vyzkoušet mohly i střílení lukem nebo se podívat na staré šavle a dýky. Stranou nezůstala ani hlaholice, v níž si děti razítky
tvořily jmenovky. Na zahradě hledaly ukryté šnečí ulity- v nich pak očíslované slabiky. Po sestavení se dozvěděly, co nám přinesli Cyril s Metodějem. Na faře pak pekly staroslovanské dobroty
a ochutnaly slovanský nápoj. Zajímavá byla i výroba malých košíčků s ozdobou.
Po skončení na stanovištích se všichni účastníci dozvěděli něco o historii Mirovic a vydali se
na malou procházku ke skále se společným fotografováním. Zakončení proběhlo v kostele požehnáním a obdržením malých dárků.
Ludmila Lacinová

V sobotu dopoledne (8-13 hod) bude
ke kostelu přístup autem omezený.

Pokračování ze 4. strany.

I  přes nepřízeň počasí se pouť vydařila a to
především díky výborné spolupráci s paní starostkou, lenorskými občany a velké trpělivosti všech řemeslníků, kteří se obětavě dětem
po celou dobu pouti věnovali.
Markéta Grillová
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Umělecké památky cisterciáckého kláštera Vyšší Brod
Jedním ze dvou dodnes fungujících kolonizačních klášterů na území českobudějovické diecéze je (vedle premonstrátské komunity v Milevsku) cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě.
Zde, v nehostinné krajině pohraničního hvozdu mezi Čechami a Horními Rakousy, založil
klášter roku 1259 Vok I. z Rožmberka (+ 1262).
Podle legendy se tak stalo jako výraz vděčnosti
za záchranu života, když se Vok v těchto místech topil v rozvodněné Vltavě. Mniši sem přišli ze staršího kláštera ve Wilheringu u Lince,
který v té době existoval již více než 100 let
(nejstarším cisterciáckým klášterem na slovanském území byl Sedlec u Kutné Hory z roku
1142; jen o tři roky mladší byl klášter v Nepomuku, zaniklý za husitských válek).
Jádrem rozsáhlého areálu kláštera je mohutný gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie
s dispozicí trojlodní síně s příčnou lodí, jehož
interiér patří k nejvýznamnějším gotickým interiérům v Čechách. V kostele se nachází jeden
z největších raně barokních oltářů v českobudějovické diecézi (větší je snad jen retabulum
hlavního oltáře v Klášteře u Nové Bystřice),
vytvořený v letech 1644-46 cisterciáckými
mnichy. V letošním roce byla dokončena generální oprava interiéru tohoto opatského chrámu
(pro zajímavost: v interiéru bylo neuvěřitelných 46 km trubek lešení!) z prostředků Evropské unie, předfinancování bylo zajištěno z rozpočtu Jihočeského kraje. Pomoc při renovaci
poskytlo Sdružení na podporu cisterciáckého
kláštera Vyšší Brod z Horního Rakouska. Kromě hlavního se v chrámu nachází dalších sedm
oltářů: dva pozdně gotické (sv. Rocha a Barbory) a pět pseudogotických (sv. Benedikta, sv.
Bernarda, sv. Kříže, Panny Marie Vyšebrodské
a Božského Srdce Páně). V interiéru dále vynikají barokní bohatě řezané stally a intarzované
zpovědnice. Na kůru jsou velké neogotické
varhany s 2 052 píšťalami, dílo ottensheimského varhanáře Leopolda Breinhaubera z roku
1892. V evangelní straně mnišského chóru jsou

Madona Zlatokorunská (kolem roku 1410)

Závišův kříž na české známce

zasazeny ještě jedny, menší varhany, sloužící
k doprovodu zpěvu liturgických hodinek.
V bývalé Rožmberské oratoři je možno vidět
proslulý relikviář, tzv. Závišův kříž, s ostatkem dřeva z Kristova kříže a 25 ks dalších
ostatků. Patriarší kříž, který byl snad původně
součástí věna Kunhuty Uherské (druhé manželky Přemysla Otakara II.), daroval vyšebrodskému klášteru Záviš z Falkenštejna (nar. cca
1250, r. 1290 popraven u Hluboké nad Vltavou) z krumlovské větve rodu Vítkovců, jeden
z největších protivníků českého krále Přemysla Otakara II. Z uměleckohistorického hlediska jde o naprostý unikát, částečně srovnatelný
snad jen s ostatkovými kříži v Namuru, Ostřihomi, Saint-Omer či Salzburgu (některé jeho
části bývají datovány do 10. až 13. stol., noha
je až z první poloviny 19. stol.). V českých zemích patří k nejcennějším relikviářům vedle
českých korunovačních klenotů a relikviáře sv.
Maura; roku 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou. Za 2. světové války byl relikviář uložen ve Svatovítském pokladu v Praze,
ke konci války jej nacisté odvezli do skrýší
uměleckých památek do solných dolů u Salzburgu.

V křížové chodbě kláštera jsou rozmístěny barokní sochy, svezené ponejvíce z pohraničních
vysídlených oblastí, ale nalezneme zde i dvě
sochy apoštolů sv. Petra a Pavla, pocházející
z původního hlavního oltáře kostela ve Strýčicích, který od roku 1649 s farností spravují
cisterciáci. Mezi těmito sochami stářím vyniká gotická Madona ze zbořeného kostela sv.
Václava v Rychnůvku (Deutsch Reichenau bei
Friedberg). Z křížové chodby je vstup do raně
gotické kapitulní síně (1285-1300) s pozdně
gotickým kruhovým oknem s vitrážemi.
V tzv. Zpovědní kapli, jíž dnešní podobu vtiskly úpravy v roce 1907 (pozoruhodný secesní
oltář), je instalována expozice „Poklady minulosti“ se špičkovými uměleckými díly období
gotiky, mezi nimiž jsou deskové obrazy Madony Vyšebrodské (kolem roku 1420), Madony
Zlatokorunské (kolem roku 1410), Madony
s konvalinkami (kolem roku 1500), Ukřižování
z Vyššího Brodu (kolem roku 1380, považované za časné dílo Mistra Třeboňského oltáře),
socha Madony ze Strýčic (před rokem 1510),
reliéf Smrt Panny Marie (kolem roku 1500),
Lannova archa (15. stol.), oltář se sv. Štěpánem
a Vavřincem (kolem roku 1500) a další díla.
Cisterciácké Madony Vyšebrodská a Zlatokorunská patří mezi nejcennější deskové obrazy
Madon v Čechách vůbec.
Velké množství uměleckých předmětů, zejména obrazů, pak mohou návštěvníci spatřit v empírových prostorách klášterní galerie, zbudované roku 1838 opatem Valentinem Schopperem
v patře nad jižním křídlem křížové chodby.
Z  nejznámějších mistrů, zde zastoupených,
jmenujme především Leandra Bassana, Petra
Brandla, Martina Dichtla, Norberta Grunda,
Michaela Halbaxe, Jana Kašpara Hirschelyho,
Jana Kupeckého, Františka Xavera Palka, Paula Trogera, Michaela Willmanna atd. Na obrazárnu navazuje ve východním křídle knihovPokračování na vedlejší straně.

Madona Vyšebrodská (kolem roku 1420)
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Krása liturgie

V sobotu 1. 6. 2013 byl v Emauzích zakončen
malý cyklus přednášek Církev žije z Eucharistie dalším zajímavým tématem Krása liturgie,
přednášejícím byl opět P. Stanislav Brožka.
Eucharistie je ze sedmi svátostí nejvznešenější, má svá pravidla, aby byla hezká a aby z ní
měli co největší užitek věřící i předsedající.
Eucharistie je předobrazem toho, co se bude
dít v nebi, s úctou jí přijímáme a klaníme se jí,
náš život směřuje ke sjednocení s Bohem, zde
na zemi a jednou také v nebi.
Otec Brožka hovořil o tom, kdo může sloužit
Eucharistii, o obřadech a obřadnosti mše svaté,
o svatém přijímání, o době a místech slavení
mše sv., o uchovávání a uctívání Nejsvětější
svátosti, o obětování mše sv. na určitý úmysl
(mešní stipendia).
Užitečné informace, které při přednášce P. Stanislava Brožky zazněly:
* mši svatou může sloužit pouze platně vysvěcený kněz, otcem biskupem není dovoleno
sloužit více než tři mše svaté denně;
* při slavení Eucharistie, při proměňování, věřící nemají společně s knězem recitovat eucharistickou modlitbu, je to vyhrazeno knězi;
* svaté přijímání lze přijmout 2x denně. Kdo
již přijal Nejsvětější svátost, může ji téhož dne
přijmout podruhé jen při slavení eucharistické
oběti;
* po 1. svatém přijímání mají křesťané jít
ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání alespoň 1 x ročně, zpravidla o Velikonocích;
* doporučení častější svaté zpovědi, pravidelně
1x měsíčně, častá zpověď = zpověď ke zbožnosti;
* před přijetím Těla Páně je eucharistický půst
hodinu, s výjimkou vody a léků, dříve se mohlo
jíst jen do půlnoci, půst byl již od půlnoci;
* v místech, kde se uchovává Nejsvětější svátost, se musí alespoň 2 x měsíčně konat mše
svatá;
* mše svatá se slaví na posvátném místě, leč
by ve výjimečném případě si nutnost žádala něco jiného, v tomto případě se musí konat na čestném místě. Prožil jsem mši svatou
na i na parkovišti při pouti do Říma, v katakombách, v bytě, v posilovně, kněží sloužili
mši sv. i ve vězení a na jiných místech, dodal

otec Brožka.
* je dobré upozornit kněze, že věřící z farnosti
už nemůže docházet na pravidelné mše sv., například ze zdravotních důvodů, kněz rád přijde
i do bytu s Nejsvětější svátostí
Při mši svaté v Klokotech jsem si všimnul,
že malé děti, které ještě nemohou přistoupit
ke svatému přijímání, dostanou křížek na čelo
s ujištěním „Pán Bůh tě má rád“. Myslím, že je
to moc hezké.
Děkujeme otci Brožkovi za hezké a poutavé
přiblížení krásy liturgie a za všechny tři přednášky v rámci cyklu Církev žije z Eucharistie,
přejeme mu hezký pobyt v Římě a Vatikánu,
kam se na tři roky chystá, úspěšné zakončení
dalších studií ve Věčném městě a šťastný návrat
zpět do rodné země.
Ing. Pavel Vejskrab
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Římskokatolická farnost
Kašperské Hory
a Město Kašperské Hory
zvou na

Poutní slavnost
Panny Marie Sněžné
2.-4. srpna 2013
Pátek 2. 8.
22.00 - Tiché světelné procesí
(kostel sv. Markéty)

22.30 - Adorace (kostel Panny Marie Sněžné)
Sobota 3. 8.
17.00 - Gregoriánské nešpory, Schola
Gregoriana Pragensis (kostel sv. Markéty)

17.40 - Slavnostní procesí s korouhvemi
a milostnou soškou (kostel sv. Markéty)
18.00 - Česko-německá mše sv.
(kostel Panny Marie Sněžné)

20.30 - Koncert gregoriánského chorálu
(kostel sv. Mikuláše)

Neděle 4. 8.
10.00 - Gregoriánská pontifikální mše sv.
(kostel sv. Markéty)
hl. celebrant kard. Dominik Duka, OP

15.00 - Žehnání poutníkům
(kostel Panny Marie Sněžné)

V sobotu 3. srpna 2013
se na mariánském poutním místě

Lomec u Vodňan
koná

Pokračování z 6. strany.

na, která získala svou dnešní podobu za opata
Quirina Mickla v 18. století. Obsahuje přes
70 000 svazků. Z  jejích prostor vynikají tzv.
Filozofický sál (s freskou „Šalamounův soud“)
a Teologický sál (s freskou „Dvanáctiletý Ježíš
v Chrámu“).
Klášter Vyšší Brod se zapojil do projektu
„Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko
2013“. Expozice jsou otevřeny denně od 9.00
do 18.00 hodin s tím, že začátek poslední prohlídky je v 16.00 hodin. V neděli se koná první
prohlídka od 12.30 hod – před tímto časem je
sloužena v opatském chrámu od 10.00 hod veřejnosti přístupná mše svatá v klasickém římském ritu (tzv. „tridentská“).
Jiří Černý

LETNÍ POUŤ
Hlavním celebrantem bude
litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant.

Program:
* 16.30 - růženec
* 17.00 - Mše svatá
* Možnost besedy s o. biskupem
* Mariánská pobožnost - zasvěcení
* Uctívání milostné sošky
Panny Marie Lomecké

Nabídka studia na JABOK
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - je církevní škola
zřízená Salesiánskou provincií Praha. Absolventi získávají kvalifikaci v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Vzhledem
k tomu, že studium obsahuje kromě odborných sociálně zaměřených předmětů také
základy filosofie a teologie, mohou se absolventi uplatnit také v práci v církevních
zařízeních. Zájemci o studium se mohou
hlásit do 15. srpna 2013. Další informace
na webových stránkách www.jabok.cz
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Pouť na Velehrad
Pátek 5. 7. byl zvláštním dnem. Byl státní svátek, nemuselo se do práce a televize byla plná
pohádek. Přesto tento den měl i jiný, slavnostnější a duchovnější ráz, než jiné státní svátky.
Připomínal nám událost, která se udála velmi
dávno a přesto je velmi aktuální zvláště v dnešní době, plné globalizace. Před 1150 lety přišli
na tehdejší Velkou Moravu dva věrozvěsti, Cyril a Metoděj - muži, kteří dokázali velké věci.
A právě tento den vrcholily na Velehradě oslavy 1150 let příchodu těchto dvou světců dopolední poutní mší sv., která byla i naším cílem.
Ráno v 5:30 vyrazila od klokotského kláštera
malá kolona aut s cílem - Velehrad. Po necelých 3 hodinách jsme byli téměř na místě. Zbývající kousek jsme zdolali kyvadlovou dopravou. A pak nás pohltil Velehrad.
Kdo chtěl, mohl k svátosti smíření, projít se
bazilikou nebo se vmísit do davu, který pomalu narůstal. Úderem desáté pódium ožilo
a mj. byl čten dopis - pozdrav papeže Františka
poutníkům. V 10.30 hod. začala poutní mše sv.
Kdo se bál, že neuvidí, byl potěšen - vše podstatné z pódia bylo na několika velkoplošných
obrazovkách perfektně vidět.
Mši sv. celebroval v českém jazyce papežský
legát, kardinál z chorvatského Záhřebu, Josip
Bozanić; koncelebrovali biskupové Čech, Moravy a Slezska, apoštolský nuncius v ČR Mons.
Giuseppe Leanza, zahraniční hosté (např. biskupové z Polska, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Ruska či Slovinska) a přítomní kněží.
Homilie kardinála Bozaniće byla velmi pěkná,
stejně krásná a slavnostní jako celá mše (text
homilie najdete na stránkách Tiskového střediska ČBK).
Přišlo nás (poutníků), vezmu-li průměr odhadů, na 50.000. A těchto 50.000 lidí dokázalo
vytvořit úžasnou a slavnostní atmosféru. Přišlo
také mnoho významných hostů, za všechny
prezident Miloš Zeman, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a mnoho dalších osobností
veřejného života. Mezi přítomnými byl také
Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví,
a zástupce UNESCO Jacques Rao, který pronesl zajímavý příspěvek. Třešničkou na dortu
bylo pak udílení Řádů sv. Cyrila a Metoděje
a pamětních medailí.
Poutní mše skončila, zůstala radost z právě
prožité slavnosti a spousta krásných zážitků.
Závěrem je potřeba ocenit také perfektní práci pořadatelů, kteří se úkolu zhostili bravurně.


Mgr. Miroslav Candra

Libínské Sedlo
neděle 28. července 2013
v 11 hod.

Annenská pouť
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Nepokoje v Českých Budějovicích
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže České Budějovice (dále jen Středisko) – se více než 20 let věnuje výchově, vzdělávání a sociální práci s dětmi a mládeží ze sídliště Máj, Šumava, Vltava a městské části Čtyři
Dvory. Máme dlouhodobé zkušenosti s těmito
spoluobčany, zvláště pak se sociálně znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami na sídlišti Máj,
mezi které patří také romská komunita.
Již dlouhodobě na různých úrovních poukazujeme na problémy dětí, mládeže a mladých rodin žijících na tomto sídlišti. V rámci prevence
nabízíme řadu svých programů nejen v budově
Střediska ve Čtyřech Dvorech, ale i na sídlišti
Máj. Terénní a sociální pracovníci Střediska
pak pracují přímo v ulicích sídliště nebo v Kontaktním centru Maják na okraji sídliště Máj.
Systematická a dlouhodobá práce přináší i své
výsledky v podobě vzájemného respektování se
u dětí a mladých v rámci programů Střediska,
které nabízí bezpečný společný prostor.
Na základě incidentů a demonstrací v našem
městě na konci školního roku a následných týdnů pracují terénní pracovníci Střediska přímo
na velkém sídlišti Máj ještě intenzivněji. Středisko iniciovalo vznik pracovní skupiny k řešení napjaté situace na sídlišti Máj. U kulatého
stolu se pravidelně scházejí zástupci většinové
společnosti, romské komunity, Magistrátu, Jihočeského kraje, Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Městské Policie, Probační a mediační služby ČR, Městské a Diecézní
charity, Střediska i zástupci neziskových organizací a občanských iniciativ. Zástupci obou
znesvářených stran (většinové společnosti
a romské komunity) hledají společně podstatu
příčiny problémů a možnosti jejich řešení.
Náplní setkávání je jasné pojmenování konkrétních problémů, které na sídlišti Máj jsou, jak
z pohledu většinové společnosti, tak z pohledu
romských obyvatel. Obě skupiny se shodují
na několika společných problémech, které jim
jejich poklidné a vzájemné sousedské soužití
komplikují. Kromě nedostatečného počtu hřišť,
míst pro trávení volného času se obyvatelé
Máje domnívají, že jedním z velkých problémů
„obou stran“ jsou nezaměstnanost, užívání drog
a nuda.
Zástupci romské komunity a většinové společnosti vidí jasné řešení těchto nedostatků sídliště
Máj v následujících bodech:
* Vytvoření neformálních iniciativ na obou
stranách, které budou aktivně pracovat na řešení vzniklé situace.
* Zrekonstruování některých hřišť a stanovení
správce pro každé hřiště na sídlišti Máj.
* Spolu se správou města hledat nová místa,
kde mohou občané Máje trávit svůj volný čas.
* Zavést na sídlišti asistenty prevence kriminality, kteří budou předcházet konfliktům mezi
komunitami.
* Dodržování nočního klidu, čistoty a slušného
chování.
* Umravňování dospívajících, aby nezpůsobovali svým chováním konflikty (např. sedání
na auta).

V Salesiánském středisku mládeže České Budějovice se doposud dvakrát sešla interní pracovní skupina k řešení napjaté situace na sídlišti Máj. Poklidného setkání u kulatého stolu s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou se zúčastnili zástupci většinové společnosti, romské
komunity, Jihočeského kraje, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské Policie,
Probační a mediační služby ČR, Městské a Diecézní charity, zástupci neziskových organizací
a občanských iniciativ.
Středisku se tak za pomoci další organizací,
Magistrátu, státní správy a občanů sídliště Máj
daří přenášet debatu z ulic ke kulatému stolu
a již nyní tato společná debata přináší konkrétní
výsledky. „Ne bitím, ale láskou“ - byl způsob
práce našeho zakladatele Dona Boska, který
nás inspiroval k těmto krokům. Proto striktně
odmítáme násilné řešení problémů v ulicích našeho města. Denně se v salesiánské komunitě
modlíme za pokojné řešení situace.
P. Tomáš Rádl, SDB
ředitel SaSM-DDM ČB
Tel: +420 731 600 060
e-mail: tomas.radl@sasmcb.cz

Salesiánské středisko mládeže –
dům dětí a mládeže Č. Budějovice
Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 385 341 877
e-mail: sasmcb@sasmcb.cz
www.sasmcb.cz
Bankovní spojení: 108 200 2660/5500
IČ: 62537601, DIČ: CZ62537601

Matka Vojtěcha - služebnice Boží, statečný svědek víry
Zveme vás na výstavu o M. Vojtěše Hasmandové, dlouholeté představené
kongregace sester boromejek v těžkých dobách totality.
Vernisáž proběhne:
* 29. 7. 2013 v 16 hod. v proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Jindřichově Hradci. Otevřeno hodinu před bohoslužbou a hodinu po ní.
Výstava potrvá do 30. 8. 2013

* 30. 7. 2013 v 16 hod. v gotickém sále Prácheňského muzea v Písku,
(Velké nám. 114, Písek). Otevřeno kromě pondělí denně 9-18 hod. Výstava potrvá do 22. 8. 2013.
www.boromejky.cz/matkavojtecha

Pravou hodnotu našim skutkům dodává láska
Výstava se koná pod záštitou České biskupské konference
a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
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Diecézní charita informuje

Domino opět v Ktiši, tentokrát s vůní jara
Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice pořádalo ve dnech 27.-29. 5.2013 jarní pobyt v Ktiši.
Když jsme se v loňském roce na podzim loučili
s Ktiší, kde jsme strávili krásné podzimní dny,
dohodli jsme se, že se sem musíme na jaře určitě vrátit. Dodrželi jsme slovo a s posledními
květnovými dny jsme okusili, jak chutná Ktiš
s vůní jara. Strávili jsme zde 3 dny plné slunce
a duchovního rozjímání. Průvodcem naším pobytem se stal Standa Štangl z týmu Diecézního
centra života mládeže Ktiš, který nás nejenže
hostil skvělým jídlem a pitím, ale stal se pro nás
i duchovním průvodcem. Provedl nás tamějším

kostelem, vypravili jsme se s ním do lesů na křížovou cestu a dodnes vzpomínáme na jeho živé
modlitby. Tímto mu velice děkujeme za jeho
péči a radost, kterou nám vnesl do našich společných dní. Pobyt jsme zaměřili na jarní očistu,
chodili jsme po kopcích, lesích a loukách a čerpali jarní atmosféru přírody. Pili jsme kopřivový čaj s pampeliškovým medem a nechyběl také
ohníček s voňavými vuřty.
Všichni, jak uživatelé, tak pracovnice Domina,
hodnotíme jarní pobyt jako velmi vydařený,
jenž nám s úžasnou atmosférou sobě vlastní přinesl pozitivní energii do dalších dní.
Mgr. Kateřina Kosová, vedoucí Domina

Dobrovolnické centrum v číslech

Vyjádření ředitelky
Diecézní charity
České Budějovice k situaci
v Českých Budějovicích
Posláním Diecézní charity Č. Budějovice je pomoc lidem v nouzi bez ohledu
na jejich příslušnost k rase, národnosti
a náboženství. Takto se charita angažuje
v Českých Budějovicích od svého vzniku v roce 1991. Poradenství a pomoc při
řešení problémů nabízí stejně seniorům,
obětem domácího násilí, cizincům, lidem,
kteří žijí v sociálním vyloučení, a mnohým dalším.
Mezi cílové skupiny, kterým pracovníci
českobudějovické charity pomáhají, patří také Romové. Vyhrocená situace, silné
emoce a vlna nenávisti mezi majoritními
obyvateli Českých Budějovic nás v Diecézní charitě velmi znepokojuje a zároveň
ztěžuje a mnohdy devalvuje naši dlouholetou práci. Chceme i nadále podporovat důstojnost každého člověka, právo
na sebeurčení a rovné životní podmínky.
Dlouhodobě pracujeme s lidmi ze sídliště Máj, působí zde naše terénní sociální
pracovnice. Pro děti z romských rodin
pořádáme letní tábory, zajišťujeme pro ně
dobrovolníky na podporu volnočasových
aktivit a školního vzdělávání. V této činnosti chceme i nadále pokračovat.
Na podporu uklidnění situace a posílení
dobrých sousedských vztahů na sídlišti Máj chceme od pondělí 15. července
2013 realizovat po celou dobu letních
prázdnin nový projekt Streetwork Máj.
Bude probíhat dvakrát týdně, vždy v podvečer přímo na Máji. Jeho smyslem je
nabídnout všem místním dětem ve věku
5-12 let kvalitní volnočasové aktivity
a pomoci znovu nastartovat komunikaci mezi zdejšími lidmi. Věříme, že právě
skrze práci s dětmi budeme moci mluvit i s jejich rodiči a dalšími dospělými
z Máje a tím přispívat ke zmírnění napětí.
Chceme být s lidmi v kontaktu, mluvit
s nimi a naslouchat jim. Aktivně se angažovat na zmírňování současných problémů a pomoci tak při hledání dlouhodobých a kvalitních řešení.
Mgr. Michaela Čermáková,
ředitelka Diecézní charity České Budějovice
V Českých Budějovicích, 10. 7. 2013

Za rok 2012 jsme metodicky vedli celkem 169
dobrovolníků, kteří pomáhali 577 klientům
a odpracovali 7786 hodin. V letošním roce
za období leden-červen působilo nebo doposud
působí 194 dobrovolníků. Tento počet se mj.
navýšil také díky firemním dobrovolnicím z dm
drogerie a jednorázovým dobrovolníkům, kteří

vypomáhali při odklízení následků povodní.
Nejvíce obsazený je dobrovolnický program
Šance všem, který je zaměřen na děti za sociálně znevýhodněného prostředí, a na podporu
a pomoc dospělým žijícím na okraji společnosti. V tomto programu vypomáhá od začátku
Pokračování na 11. straně.

Kontakt:
Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka,
tel. 604 203 230, cermakova@charitacb.cz
Diecézní charita České Budějovice
Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
www.dchcb.cz
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Diecézní charita informuje

Povodně na jihu Čech očima pracovníků Charity:
smutek, beznaděj, ale i chvíle radosti a vděčnosti
Bylo napsáno mnoho o tom, co prožívají lidé,
kteří byli na začátku letošního června zasaženi velkou vodou. Jak ale tyto dramatické
chvíle prožívají ti, kteří jim pomáhali a pomáhají? Přinášíme vám zamyšlení a příběhy
vedoucích pracovníků Charity na jihu Čech.
V minulosti jsme průběžně informovali o tom,
co která Charita poskytuje lidem poškozeným
povodněmi. Téměř všechny uspořádaly humanitární sbírky, jejichž výtěžek byl využit tam, kde
bylo zapotřebí úklidových prostředků, nářadí,
zdravotnického materiálu apod. Na Charitách
bylo možno si zapůjčit vysoušeče. V lokalitách,
kde byly záplavy, provedli pracovníci Charity sociální šetření v domácnostech za účelem
zjištění potřebnosti a správného zacílení další
pomoci. I  v následujících dnech budou pracovníci dál v kontaktu s postiženými lidmi, se
starosty a sociálními odbory, aby mohli lidem
poskytnout pomoc – ať již hmotnou, finanční,
nebo psychosociální. „Pracovníci Charity jsou
stále připraveni naslouchat lidem a i tím jim
pomáhat překonat jejich těžkou životní situaci.
Protože opadnutím vody a úklidem povodně
‘nekončí’,“ říká ředitelka Farní charity Tábor
Ivana Hašplová.

Co je pro pracovníky Charity při povodních
nejtěžší?
Sehnat dostatek peněz pro poškozené a úklidových prostředků? Všichni se shodují na tom
samém. „Vidět, a hlavně ustát utrpení lidí, kteří
byli vyplaveni, někteří opakovaně, jiní poprvé,
Pokračování z 10. strany.

roku 2013 na 51 dobrovolníků, kteří podpořili
kolem 287 klientů. Číslo se může zdát vysoké, ale díky tuhé a dlouhé zimě přibylo značné
množství klientů z řad lidí bez domova. Dobrovolníci v tomto programu odpracovali celkem
2330 hodin. V současné době začal projekt
Streetwork Máj, který je realizován jako podpora pro uklidnění situace a posílení dobrých
sousedských vztahů na sídlišti Máj. Program je
zaměřen na děti ve věku 5-12 let. Jeho hlavním
cílem je nabídnout dětem volnočasové aktivity a pomoc nastartovat mezi lidmi komunikaci právě prostřednictvím dětí. Velké oblibě se
těší také dobrovolnický program Paleta života
- Dobrovolnictví u seniorů, kde je evidováno
45 dobrovolníků, kteří vypomáhali celkem
217 klientům, a v součtu odpracovali 1175
hodin. V dobrovolnickém programu Vincent
jsou sdružováni dobrovolníci, kteří vypomáhají
v zázemí Dobrovolnického centra. Mezi jejich
činnosti patří například překlady článků do cizích jazyků nebo výpomoc při opravě dětských
kol. V tomto programu je 17 dobrovolníků, kteří odpracovali okolo 165 hodin. Projekt Mosty
naděje, který se věnuje klidem s mentálním

ale zato hodně. Podobně jsem si připadala i já,
protože jsem nevěděla, jak jim mohu pomoci.
Kdybych měla tu moc a mohla zastavit povodně, tak bych to udělala… Sama za sebe mohu
jen trošku ulehčit jejich trápení,“ říká ředitelka
Farní charity Prachatice Michaela Veselá. Podobně mluví i další: „Nejtěžší bylo dívat se, jak
jsou poškození bezradní, neví, kde začít, očekávají jakoukoliv pomoc,“ uvádí ředitelka Charity
Kaplice Ivana Žáčková. To doplňuje i ředitelka
Farní charity Tábor I. Hašplová: „Nejtěžší okamžik? Víkend 1. a 2. června 2013, především
neděle 2. června odpoledne, kdy bylo jasné, že
velká voda jižní Čechy opět postihne. Velmi těžké byly momenty, kdy povodeň udeřila opakovaně ve stejných místech a postihla tedy konkrétní
rodiny již poněkolikáté za sebou (např. Bechyně
– část Zářečí). Velmi stísněně jsme sledovali, jak
velká voda ničí a devastuje známá místa, bezmocně jsme přihlíželi tomu, co nemůžeme nijak
ovlivnit.“ Z praktického hlediska pak bylo obtížné „zvládnout stále zvonící telefon“, přiznává jistě za mnohé charitní pracovníky ředitelka
Farní charity Týn n. Vltavou Daniela Laschová.

Chvíle naděje, které jsou povzbuzením pro
další práci
Povodně jsou obdobím vypjatých emocí. Momenty, kdy cítíme bezmoc, vztek, zoufalství,
často zmatek, neštěstí. Stejně silné jsou při nich
i okamžiky radosti, vděčnosti, naděje. Mohou
trvat jenom vteřiny, ale jejich stopa je velkou
posilou. Pro lidi postižené povodněmi. A stejně tak pro ty, kteří jim pomáhají. „Povzbuzením
postižením či duševním onemocněním, evidoval 18 dobrovolníků, kteří pravidelně docházeli
za 25 klienty do zařízení. Dobrovolníci odpracovali zhruba 216 hodin. Dobrovolníků, kteří
pravidelně docházejí za pacienty na 1. oddělení
následné péče do českobudějovické nemocnice, bylo v období leden-červen 2013 evidováno
7. Společně se věnovali zhruba 65 pacientům
a na oddělení strávili okolo 168 hodin. Vězeňská korespondence je projekt, v němž si dobrovolník zcela anonymně a pod přezdívkou dopisuje s vězněm, kterého tak může motivovat
k práci na sobě samém. Tímto způsobem pomáhá celkem 19 dobrovolníků 22 vězňům z celé
České republiky. Dopisováním strávili kolem
120 hodin.
Jak už bylo uvedeno na začátku, za předchozích 6 měsíců roku 2013 je v Dobrovolnickém
centru evidováno 194 dobrovolníků, kteří odpracovali okolo 4174 hod. u 616 klientů. Tímto
článkem bychom jim chtěli vyjádřit velký dík
za všechny jejich zásluhy a dobrovolnické činy.
Mále-li zájem dovědět se o možnostech dobrovolnictví více, kontaktujte koordinátorku
Mgr. Alenu Kohoutovou na e-mail dobrovolnici@email.cz nebo tel. 731 604 163.
-dch-

k další práci byla bezprostřední a opravdová
radost poškozených když zjistili, že se o jejich
osud někdo skutečně zajímá, a že jsme schopni
jim v určitém rozsahu pomoci,“ říká ředitelka
Charity Kaplice I. Žáčková.
Posilou byla i spolupráce s dalšími organizacemi a úřady: „Rozhodně mě potěšila pracovnice
prachatického krizového štábu Věrka Mikešová,
která odvedla velmi dobrou práci. Pro ni byly
letošní povodně první zkušeností, přesto pracovala neuvěřitelně efektivně, nic pro ni nebylo
problém, měla o všem přehled a vždy si udělala čas. Potěšila mne také navázaná spolupráce
s Českým červeným křížem Prachatice (Zuzka
Pelikánová), kdy jsme společně rozvážely materiál, radily se, co dál a jak to zařídit. Úlevou byl
menší rozsah záplav a účinná protipovodňová
opatření. Nesmím zapomenou ani na ochotné
lidi, kteří se zapojili do okamžité materiální
sbírky a přinesli potřebné věci či poslali peníze,
a na kolegy z Charit, kteří nabídli svou pomoc.
Je toho ještě mnoho, co mne potěšilo…“ říká
ředitelka prachatické charity M. Veselá. Za spolupráci a koordinaci mezi Charitou, Českým
červeným křížem a Městským úřadem je vděčná i ředitelka táborské Charity I. Hašplová. Její
poděkování míří také do farností Tábor, Klokoty
u Tábora, Chýnov a Mladá Vožice.
Ředitelka Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová Prodanová říká, že je až dojemné, jak
„jsme solidární mezi sebou – mezi veřejností,
jednotlivými Charitami i firmami, které pomáhaly.“ Pracovnice Oblastní charity Strakonice
Ivona Nováková dodává: „Během spolupráce
se starosty obcí jsem byla příjemně překvapena,
jak oslovené obce byly k sobě navzájem ohleduplné. Když jsem se ptala, jak zvládají situaci
a zda nepotřebují pomoc, často jsem slýchala,
ať pomoc nabídnu obcím, které to potřebují
více, že svoji situaci zatím zvládají.“
Na všech Charitách nás potěšila nabídka přímé
pomoci dobrovolníků, která mířila na charitní
střediska z celé republiky. Jen u nás v Českých
Budějovicích jsme během nejvypjatějšího dne
vyřídili zhruba 60 telefonátů! Nakonec ale pomoc mnohých nebyla potřeba, protože si lidé ze
zasažených míst dokázali pomáhat navzájem.
Závěrem „takový malý příklad velké radosti“
ředitelky Farní charity Prachatice Michaely Veselé: „Potřebovala jsem odvézt do jedné obce
humanitární materiál a jednou z věcí, která byla
nesmírně žádaná, byly hrábě. Jenže ve skladu
u hasičů už žádné nebyly, ve sbírce jsme je zatím
neobdrželi! Už jsme uvažovali o tom, že je budeme muset koupit, nicméně ještě mi zbývalo dojít
na prachatickou faru, kde se také konala sbírka
materiálu. Když jsme vešli do vestibulu, uviděla
jsem 3 kusy úplně nových hrábí! Ten den jsem
neměla z ničeho tak velkou radost, jako z tohoto
daru. Přišel v pravý čas! Pro někoho jiného by
to nebyla žádná velká věc, ale pro mne to byl
velký zázrak.“ 
Věrka Michalicová
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Diecézní charita informuje
CELODIECÉZNÍ SBÍRKA V KOSTELÍCH POMÁHÁ LIDEM ZASAŽENÝM POVODNĚMI
Ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice Michaela Čermáková navštívila 26. června 2013
lidi zasažené povodněmi na Protivínsku. Právě
tady předávala finanční pomoc těm, kteří byli
prokazatelně poškozeni. Finanční pomoc bylo
možné poskytovat díky velkorysým darům
věřících katolické církve, neboť českobudějovické biskupství vyhlásilo celodiecézní sbírku
ve všech kostelích určenou právě na povodně.
K tomu přispěla i německá nadace Renovabis,
která taktéž okamžitě uvolnila peníze na pomoc lidem zasaženým velkou vodou.
Farnosti postupně posílají výtěžek sbírky
na účet Diecézní charity České Budějovice,
která peníze předává lidem na základě provedených sociálních šetření. Na konci června
2013 jsme na účtu registrovali 933 tis. Kč z této
sbírky. Děkujeme, všechny peníze poslouží
na likvidaci škod po povodních! S každým obdarovaným Diecézní charita Č. Budějovice sepisuje darovací smlouvu, v níž jsou stanoveny
povinnosti obdarovaného tak, aby byly peníze
účelně využity.
Všem věřícím upřímně děkujeme, jsme rádi,
že můžeme být prostředníky k tak dobré věci –
k podpoře lidí, kteří se nyní nacházejí v obtížné
životní situaci. 
Věrka Michalicová
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Diecézní centrum mládeže
Animátoři ve víru komunikace

Ve dnech 21.-23. 6. 2013 proběhl na Ktiši poslední víkend pro animátory v tomto školním
roce. Nesl se v duchu komunikace. Páteční
večer jsme započali výbornou večeří, po které
následovala přednáška na téma uzdravující svátosti v podání P. Bohouše Richtra, čímž jsme
navázali na cyklus přednášek o svátostech.
Sobotní dopoledne nás mělo naučit předávat
informace druhým lidem. Každý z nás si zpracoval určité téma, které potom přednášel před
„publikem“ velmi zvídavých animátorů. Tyto
své výstupy jsme si nahráli na video. Byl to
super nápad, protože vidíte pozitiva i negativa
vlastního projevu.
Odpolední program jsme zahájili komunikační
hrou. Stěžejním bodem této hry bylo, že každý z nás používal jiný druh komunikace, což
se nám stává i v běžném životě. Cílem ovšem
je domluvit se a zdárně dokončit společné dílo.
A o to bychom se měli snažit i všude tam, kam
budeme přicházet.
Velkým potěšením a skvělou změnou pro
všechny přítomné byla večeře, která probíhala
u táboráku. Naprosto spontánním a o to ještě
krásnějším zakončením tohoto dne bylo společné zpívání a tanec poté, co nás déšť donutil

První ročník JAM DAYS probíhal od úterý 9.
7. do pátku 12. 7. 2013. Kromě hudebního programu patřil mezi největší lákadla výlet po Vltavě na raftech a poznávací výlet do Českého
Krumlova.
Čeští a rakouští účastníci se setkali na Ktiši v úterý krátce před obědem. Po ubytování
v prostorách fary se odebrali na oběd, po kterém se dozvěděli, co je v následujících dnech
čeká. Ten samý den rakouští lektoři rozdělili
účastníky do skupin podle zájmu a dovedností.
Vznikly tři kapely, z nichž jedna s názvem The
Crumble hraje svou vlastní tvorbu a tvoří ji skupina čtyř dívek z Rakouska. Kapely v dalších
dnech zkoušely ve středu a ve čtvrtek večer.
Ve středu dopoledne probíhaly workshopy
na téma skládání vlastní hudby pomocí počítačového softwaru; v rámci druhého workshopu
bylo možné vyzkoušet si hru na cajon. Odpoledne účastníky čekalo sjíždění Vltavy na raftech. Vodní cesta začínala ve Větřní, končila
ve Zlaté Koruně. Účastníci si užili spoustu legrace, zejména při sjíždění šlajsen jezů.

opustit táborák. A touto skvělou atmosférou
byla prosycena i celá večerní modlitba.
A když už jsme se o tomto víkendu učili komunikovat, tak jsme nabyté vědomosti využili

k natočení „reklamy na animátory“. Věříme, že
DCM tyto materiály použije k propagaci velmi
dobrého projektu, jakým je právě kurz pro aniMarie Jůnová
mátory. 

JAM DAYS

Jam days nebyly pouze o hudbě a zábavě. Stefanie měla připravený duchovní program vždy
na ráno a večer. Součástí byla také česko-rakouská mše ve středu večer, která měla proběhnout ve zřícenině kláštera Kuklov, ale přihnala
se bouřka a proto se organizátoři rozhodli mši
přesunout na Ktiš do kaple na faru.
Ve čtvrtek dopoledne byly opět workshopy,
tentokrát na téma média a bicí nástroje. Odpoledne byl na řadě poznávací výlet, kdy účastníci navštívili zahrady a věž krumlovského zámku. Poté následoval rozchod a návrat na Ktiš.
Večer po zkoušení kapel proběhlo porovná-

ní všech tří skupin. Vzájemně se navštívili
po dvou dnech zkoušení a každá kapela ostatním účastníkům předvedla dvě písničky, které
zvládla nacvičit. Po těchto minikoncertech
ve zkušebnách následovala jam session v prostorách fary. Dalo by se to popsat jako živé
karaoke, protože díky rakouským muzikantům bylo možné zahrát mnoho písní a zpěváci
a zpěvačky se rozhodně nenechali zahanbit.
V pátek přišlo na řadu uklízení fary a závěrečné
rozloučení ve zřícenině kuklovského kláštera.
Pokračování na 14. straně.
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Diecézní centrum mládeže
Pokračování z 13. strany.

Ve zkratce by se daly Jam days popsat jako
dobře organizované prázdniny naplněné hudebním, kulturním a duchovním programem.
Kdo se na Jam days vydal, určitě nemusí litovat
a může s nadšením vyhlížet další ročník této
velmi povedené akce. 
Karel Sudek

Chystáme na prázdniny: EXERCICIE pro vysokoškoláky a „cetileté“
Proběhnou v termínu 13.-18. srpna 2013 na DCŽM Ktiš.
Zveme všechny, kdo hledají čas a prostor ke ztišení a k modlitbě, kdo chtějí občerstvit svou víru,
vnést nový impuls do svého života s Kristem. Téma letošních exercicií zní „Bohatí ve víře“
(Jak 2, 5). Slovem nás doprovodí P. Roman Dvořák. Čeká nás modlitba, ticho, katecheze,
sdílení, společenství... A to vše v krásném a klidném prostředí Diecézního centra života
mládeže na Ktiši. Přihlášky je možné zaslat do 9. srpna na e-mail: dczm@bcb.cz

Ohlédnutí za 650. výročím založení kostela v Suchdole n. L. (16. 6. 2013)
Oslavě předcházelo několik týdnů přemýšlení (a názorových střetů), jak by měla vlastně
vypadat, organizování programu a provedení
výzdoby našeho svatostánku.
Začala slavnostní mší svatou, pro tento účel
přesunutou na jedenáctou hodinu, s krásným hudebním doprovodem.
Odpoledne program pokračoval přednáškou
Jiřího Oesterreichera, který přítomné seznámil nejen s historií samotného kostela a jeho
stavebních stylů, ale přiblížil širší souvislosti
ze života Suchdola nad Lužnicí a jeho okolí
před dávným časem.
Milým pokračováním pak bylo hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy pod
vedením paní učitelky Miklošové. S dramatickým zpracováním „Příběhu jednoho slova“
pak vystoupil pan farář, paní Jelínková a zejména Pepa Hojek se sugestivním podáním
postavy ďábla; při jeho závěrečném výkřiku
tuhla krev v žilách.
Na program v kostele navázalo pak pokračování na farní zahradě. Byly zde k vidění
ukázky historických řemesel: hrnčířství, paličkování, tkaní na tkalcovském stavu a předení ovčí vlny na historickém kolovrátku.
Statný kovář razil pamětní měděné mince.
Zájemcům byla umožněna prohlídka fary.
Družnou a vpravdě přátelskou atmosféru
podtrhovalo bohaté občerstvení z rukou našich šikovných farnic. Lesku oslavě dodala
návštěva starosty Suchdola pana Mráčka
s chotí.
Všem, kteří nás navštívili, se akce velmi líbila. Lidé, ať věřící či nevěřící, vyzdvihovali
zejména velmi přátelskou, a dalo by se říci
až domáckou atmosféru na farní zahradě,
a také bohatou a krásnou květinovou výzdobu kostela z rukou paní stavitelové Kreglové.
Tečkou za vydařenou a důstojnou oslavou
bylo děkovné požehnání.
Co říci závěrem? 650 let. Taková doba existence vyvolává mnoho myšlenek. Lidé přicházejí a odcházejí a s nimi i jejich osudy,
životní snažení a dílo.
Co vlastně zbylo v Suchdole z úsilí tolika generací Suchdoláků z dob Karla IV., středověku i novověku? Přežil pouze kostel. Jako
symbol toho, že proti pomíjivosti věcí lidských stojí věčnost Boha.
Jaroslav Hamerník
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Diecézní centrum pro rodinu

Fotoreportáž z doprovodného programu výstavy
„Pro každého v rodině“

Ve workshopu si mohly děti vyrobit holubičky,
Simona Šimková k nim přidala ještě povídání
dobrých vztazích v rodině.

Ve středu 12. 6. zahrál na radničním dvoře rodinný soubor Cantus Firmus, někdo si poslechl celý
koncert, někdo jen několik skladeb, účast posluchačů byla i mezinárodní.

Nahoře: Děti si odnesly domů vyrobená sluníčka, doma bude hned o jeden nebo dva inspirativní úsměvy navíc.
Vlevo: Další tvorba pro děti pod vedením Evy
Kutišové probíhala všude, na stole, ve skupince,
na zemi.
Pokračování na 17. straně.

V době výstavy jsme oslavili 16. 6. Den otců.
Kdo z tátů a dědečků přišel, dostal malý dárek.

V Horké vaně bylo 18. 6. opravdu horko, ale pořád lépe než v rozpálených ulicích Budějovic. Promítání studentských filmů z FAMU se rozvinulo v následnou debatu s režisérem Vítem Zapletalem
naživo a Vítem Poláčkem po skypu až z Belgie.
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diecézní katechetické středisko
Ve čtvrtek 6. června 2013 se konala v Českých
Budějovicích přehlídka prací žáků a studentů
- akce Diecézního katechetického střediska,
která je již 16 let známá pod názvem Projekt
do škol. Tématem pro školní rok 2012/13 byl
biblický příběh boháče a chudáka Lazara (Lk
16, 17-31). Projekt měl název „Radost a naděje pro každého“ a zadání – metodický pokyn
k práci s tématem sledoval dva cíle:
• podporu prosociálního chování žáků/studentů, které by je zároveň inspirovalo k aktivní
spolupráci s organizací zabývající se činností
v oblasti sociálně charitativní);
• rozvíjet a prohlubovat jejich empatické schopnosti tím, že formou komiksu zpracují uvedený
biblický příběh z pohledu chudáka Lazara.
Přehlídka byla zahájena v koncertním sále ZUŠ
na Piaristickém náměstí. Po krátkém přivítání
účastníků a jejich pedagogického doprovodu představila studentka českobudějovického
Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Hien
Vu Thi Phuong (psáno „po česku“, tj. nejprve
jméno, potom prostřední jméno a na konci příjmení) vietnamskou komunitu, žijící v našem
jihočeském regionu. Mimo jiné dívka uvedla
tři důvody, které vedou členy této menšinové
komunity k pravidelnému setkávání: vzájemná
psychická podpora, udržování kulturně historických tradic a materiální podpora těch, kteří
se ocitli v hmotné nouzi. Následovalo krátké
hudební intermezzo na violoncello, kterým
Hana („počeštěné“ jméno Hien) doplnila své
vyprávění.
Po hudebním vystoupení se účastníci přesunuli
do gotické chodby klášterního chrámu Obětování Panny Marie, v jehož prostorách se přehlídka konala. Následovala ústní prezentace
jednotlivých skupin, jakým způsobem zpracovávaly zadané téma. Nejprve to byl komentář,

Projekt do škol
resp. vyprávění o konkrétní aktivitě doplněné
fotografiemi. Ty byly velmi různorodé: od scénického ztvárnění pohádek pro děti z mateřské
školy až po společenský večer pro seniory.
Dále pak účastníci komentovali své komiksové
vyprávění biblického příběhu z pohledu Lazara. Všechny práce byly velmi pěkné a z každé
z nich bylo možné vyčíst - buď přímo v napsaných komentářích nebo tzv. „mezi řádky“ -, že
současná mladá generace zdaleka nepovažuje
za bohatství pouze majetek a finanční zajištění;
alespoň ta část této generace, která se zúčastnila práce na projektu.
Závěrečného slova, opět v koncertním sále, se
ujal světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád, který sledoval přehlídku od samého
začátku. Vysvětlil žákům a studentům podstatu
biblického příběhu o boháči a chudáku Lazarovi: příběh není o bohatství a chudobě, ale
o mezilidských vztazích. Problém boháče nebyl v jeho majetku (= bohatství), ale v tom, že
neviděl v Lazarovi svého bratra, byl zaměstnán
sledováním vlastních zájmů. Smyslem podobenství není strašit bohaté, ale povzbudit je,
aby byli vnímaví k druhým, zvláště k těm, kteří
se nějakým způsobem ocitli v nouzi a prokazovali jim milosrdenství, které se tím stává skutečnou radostí a nadějí pro každého.
V Projektu do škol nejde v prvé řadě o výkon
účastníků. Alespoň ne v kvalifikaci špatný
– lepší – nejlepší! Cílem projektů je oslovení učitelů profánních předmětů a inspirovat
je ke spolupráci s žáky a studenty v kolektivu třídy, školy a také (dle možnosti) s obcí či

městem, ve kterém žijí. V neposlední míře je
též cílem upozornit výběrem témat na to, že
duchovní dimenze člověka je součástí celistvé
výchovy a je nutné ji v dětech a mládeži rozvíjet. Každý z účastníků Projektu do škol dostává
odměnu – diplom za účast a malou sladkou odměnu. Jedna skupina (škola) dostává navíc diplom „za originální ztvárnění tématu“ a věcnou
odměnu.
Jak již bylo zmíněno, měla práce s letošním tématem projektu dvě roviny: sociálně charitativní aktivitu a komiks. Každou z prezentovaných
aktivit bychom mohli považovat za originální.
Bylo by velmi obtížné a dost možná i nespravedlivé a necitelné vybrat jenom jednu z nich.
Z těchto důvodů byla práce s tématem Projektu
do škol ve školním roce 2012/13 ohodnocena
následovně:
• za originální ztvárnění komiksu si odvezli diplom a knihu pohádek H. Ch. Andersena žáci
ze základní školy v Chotovinách;
• za sociálně charitativní aktivity obdrží navíc
každá skupina (škola) specifické poděkování
A ještě na úplný závěr: letošního ročníku Projektu do škol se zúčastnilo na šedesát žáků
a studentů ze čtyř základních škol, z českobudějovického Biskupského gymnázia a jedna
skupina se přihlásila za organizaci Junák. Reportér Českého rozhlasu, který se přišel podívat na přehlídku, se m. j. zeptal: Budete v této
akci pokračovat? Odpověď nemusí být tak
jednoduše černobílá, jak by se zdálo. Vybavila
se mi slova žákyně z Chotovin: se spolužáky
vymysleli akci - společenské odpoledne pro seniory z místní obce. Osobně vyrobili a roznesli
na 20 pozvánek, připravili si pro pozvané hosty
program i malé občerstvení … přišly tři ženy!
Dívka s nadšením vyprávěla, že teď přemýšlí,
jak připravit pozvánky a jaký bude program
příštího setkání…
Díky všem pedagogům, že pomáhají svým svěřencům hledat smysluplnou životní orientaci.
Díky všem žákům a studentům za jejich ochotu
učit se vidět potřeby druhých.
Díky panu biskupovi Pavlovi za aktivní podporu projektu a za sice krátkou, ale jistě pro
všechny přínosnou katechezi na aktuální téma.
Díky všem, kteří podpořili a pomáhali realizo-dksvat 16. ročník akce Projekt do škol. 

Prachatice
Hospic sv. Jana N. Neumanna

2. srpna 2013 v 16 hod.

Koncert pro hospic
MICHAL HROMEK CONSORT
Tradiční renesanční a barokní témata
z Irska, Anglie, Skotska a Itálie;
„Písně k loutně“ Petra Ebena...
Žáci ZŠ Kamenice nad Lipou

7-8/2013
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5. pěší pouť do Prachatic
Ve dnech 21. a 22. června jsme se ve čtveřici (Verča, Jirka, Pavel a já) vydali z Českých
Budějovic na prachatickou pouť k sv. Janu N.
Neumannovi. V pátek jsme vyšli okolo 9. hodiny, po bohoslužbě v nově opravené katedrále. Do cíle prvního dne - do Lhenic - jsme dorazili navečer (cca 33 km). Ve Lhenicích jsme
využili pohostinnosti zdejšího pana faráře
P. Mgr. Josefa Dominika Doubravy, OPraem.
Ten nám umožnil nejen přenocování, ale zajistil i pohoštění. V sobotu jsme vyšli brzy ráno,
posilněni ještě o jednoho poutníka (Martin),
a okolo 10. hodiny dorazili do Prachatic (cca
17 km). Tam jsme se zúčastnili slavnostní mše
sv. Do cíle jsme dorazili všichni - čtyři s menším, já s maximálním vypětím sil. Po slavnostní mši sv. jsme byli pozváni místními farníky,
přesněji farnicemi, na pohoštění. Všem hosti-
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Diecézní centrum
pro rodinu
DCR připravuje…
přednášku Jak předávat víru v rodině, koná
se v neděli 22. 9. 2013 v 15 hod. v restauraci
Slovan v Kaplici.
Zveme rodiče, babičky i dědečky, kmotry
i další zájemce…
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, těšíme se i na debatu s vámi.
-dcr-

telům tímto děkuji jménem všech účastníků
pouti.
Václav Kříž, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Diecézní centrum pro rodinu přeje všem
rodinám i dalším příznivcům pěkné léto,
načerpání sil fyzických, duševních i duchovních. Těšíme se s vámi po prázdninách na další setkání na našich akcích.
Za Diecézní centrum pro rodinu
Alena a Pavel Poláčkovi

Svatá Hora u Příbrami
V termínu 12.-16. srpna 2013
se v exercičním domě
na Svaté Hoře u Příbrami konají

Exercicie
pro pedagogy a studenty
na téma

„Boží pedagogika“
exercitátor: P. Petr Beneš, CSsR
Přihlášky na: http://svata-hora.cz/user/
registerExercicie
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Jan a Prokop

Kdy jindy se můžeme setkat se spojením
těchto dvou jmen, než na počátku prázdnin.
A kde jinde, než právě u kostela sv. Jana
Křtitele a sv. Prokopa na Starém Městě českobudějovickém. Připomeňme si, že sv. Jan
Křtitel je jediným světcem, u kterého liturgie
slaví den jeho narození, zatímco u ostatních
zpravidla mučednickou smrt.
V neděli 23. 6. zdejší farníci oslavili jednu
pouť, rozloučili se se svým duchovním správcem prof. Karlem Skalickým, odcházejícím
na prázdninový odpočinek, a znovu si připomněli jeho zamyšlení nad tím, proč při modlitbě Růžence světla není tak podstatná řeka
Jordán, jako spíše osoba Jana Křtitele. Vždyť
on byl předchůdcem Páně, kterému nebyl hoden ani rozvázat opánky. Při odchodu z kostela
byly rozdávány pouťové koláčky.
„Svatý Prokope, pomáhej nám spoutat síly zla
a přetvářej naše srdce k opravdovosti lásky
k Bohu i našim bližním“. Pod tímto heslem se
nejstarší českobudějovický kostel znovu zcela
zaplnil (též mnohými z jiných farních společenství) k další poutní slavnosti (4. 7.) s připomínkou opata sázavského kláštera sv. Prokopa.
Slavnostní bohoslužbu celebroval novokněz
P. Jozef Gumenický, pocházející ze Slovenska.
Ten přiznal, že až do studia na KTF UK v Praze
o tomto světci nevěděl vůbec nic a dnes má velkou radost, že může své novokněžské požehnání předat tolika věřícím v tomto starobylém
kostelíku.
Pod košatými a krásně vonícími lípami i zde
bylo podáváno pohoštění připravené zdejšími
farnicemi; většina poutníků se konečně zbavila
povinnosti chvátat do svých domovů a dlouho
do večera poseděla v družném hovoru a nejrůznějších vzpomínkách. Třeba na nezapomenutelnou pouť v listopadu 1989 do Říma, či první cesty do Svaté země, Medžugorie, Fatimy
a jiná známá poutní místa.
Přidáme-li dodatek, že jsme oslavili svátek sv.
Petra a Pavla a bylo bezprostředně před svátkem sv. Cyrila a Metoděje, nelze si naříkat
na nedostatek duchovních prožitků.
František Růžička, České Budějovice

V sobotu 7. září 2013
se bude konat od 15 hod.

Svátost smíření pro děti
v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích.

7-8/2013

7-8/2013
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„Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti…“
Slova této mariánské písně nám připomínají,
že pouť směřuje k nějakému vyššímu cíli a že
každý člověk je na zemi poutníkem. Putování je
křesťanská tradice, kterou se snažíme zachovávat. Putujeme na různá poutní místa, abychom
poděkovali a vyprosili si ochranu, milosti a požehnání pro sebe, své blízké, farnosti i pro celý
svět. I když v naší pacovské farnosti pořádáme
většinou autobusové poutní zájezdy, zařazujeme možnost pěšího putování alespoň určitý
úsek cesty pro ty, kterým to jejich zdravotní
stav dovolí.
Každým rokem putujeme pěšky na Klokoty
a Křemešník. Stejně tak bylo i letos, kdy se 10.11. května uskutečnila Tradiční V. pěší pouť
z Pelhřimova na Klokoty s přespáním v Pacově. Oba dny bylo nepříznivé počasí, zejména
v pátek hodně pršelo, přesto se šest poutníků
k této náročné pouti odhodlalo. Ve tři hodiny
odpoledne se sešli poutníci u fary v Pelhřimově
a po požehnání našeho pana vikáře P. Jaromíra
Stehlíka, který se letos ze zdravotních důvodů
nemohl pouti zúčastnit, vyšli do deště. Jelikož
polní cesty byly rozmočené, šli po silnici. První
větší zastávku si dopřáli v na faře Nové Cerekvi,
kde se trochu osušili, najedli, odpočinuli a opět
se vydali na cestu. Snažili se celou pouť prožívat
duchovně, ale k společné modlitbě růžence se
odhodlali až ve druhé polovině cesty, kdy déšť
trochu ustal. Do Pacova dorazili večer. Na faře
je přivítal náš pan farář P. Tomáš Hajda a stejně jako loni pohoštění, které pro ně pacovské
farnice připravily. Den byl zakončen společnou
modlitbou. Druhý den se počasí trochu vylepšilo a poutníků přibylo. Po snídani jsme se radostně vítali s dalšími, kteří přijeli nebo přišli
z Pelhřimova a Pacova. V kostele se nakonec
sešlo 16 poutníků ke krátké pobožnosti, kterou
připravil P. Tomáš. Po požehnání na cestu jsme
vyšli z kostela a radovali se, že už neprší. Odhodlaně jsme vykročili - malí, větší, ale i ti největší, tzv. „třetí generace“ - směrem na Vodici,
kolem Chýnova přes Tábor na Klokoty. Vedl nás
hlavní katecheta pan Hejda, který spolu s P. Vojtou Vágaiem zajišťovali duchovní vedení. Počasí
nám zpočátku přálo, ale v Hořicích spustil déšť
a zbytek putování propršel. Oproti loňsku jsme
byli na déšť vybaveni, takže jsme pouť dobře
snášeli a námahu i nepřízeň počasí jsme brali
jako oběť. Také jsme chtěli vyjádřit svoji víru
a lásku ke Kristu, proto jsme ho nesli po celou
dobu i s křížem. U  kapličky, kterou jsme míjeli, jsme se pomodlili a posilněni pokračovali.
Za deštivého počasí se moc zpívat nedalo, tak
jsme se raději na klidném místě pomodlili růženec a v táborském kostele se zastavili na krátké
pobožnosti. Když jsme vyšli z kostela, přestalo
pršet. Na Klokoty jsme dorazili už v 16 hod.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme se zde setkali s P. Janem Hambergerem a poutníky, kteří
sem s ním připutovali pěšky ze Soběslavi. Posilnili jsme se koláči a odešli se modlit do kostela.
Měli jsme ještě čas k vykonání svátosti smíření.

Vyvrcholením pouti byla slavnostní mše sv.,
kterou celebroval P. Petr Plášil s P. Janem Hambergerem, P. Vojtou Vágaiem a s otci obláty.
Naše pouť nebyla žádná procházka, nohy určitě bolely každého. A což teprve ty, kteří šli oba
dny! Přesto si nikdo nestěžoval a obtíže spojené
s poutí bral jako oběť za svůj úmysl. Obdivovali
jsme děti, které se zúčastnily, že našly odvahu
k této náročné pouti a že ji zvládly.
Také v rámci Roku víry putujeme každý měsíc,
pokud k tomu máme podmínky, z Pelhřimova
na Křemešník; u příležitosti křemešnické pouti putujeme na toto poutní místo už z Pacova.
Letos jsme šli v sobotu 25. května již VIII. ročník pěší pouti Pacov-Křemešník. Celkem nás
z Pacova šlo trasu dlouhou 34 km pět, z toho tři
důchodkyně. Dva poutníci vyšli už ve 4 hodiny
ráno z Lukavce, takže si trasu ještě prodloužili
na téměř 50 km. V 6.30 jsme se sešli v pacovském kostele k požehnání na cestu, které nám

udělil otec Tomáš. Vykročili jsme dobře naladěni, neboť po vyjití z kostela již nepršelo.
I nyní jsme z důvodu rozbahněných cest šli trasu po silnici a putování probíhalo podobně jako
pouť na Klokoty. Cestou jsme se modlili, v Litohošti chvíli odpočívali a v Nové Cerekvi jsme se
stavili na teplý čaj. Do Pelhřimova jsme dorazili
kolem poledne. Na faře jsme byli přivítáni a pozváni k obědu panem vikářem P. Jaromírem.
Z Pelhřimova poutníků značně přibylo, což nás
potěšilo. V Proseči pod Křemešníkem nás zastihl pořádný liják s kroupami, tak jsme děkovali
Bohu, že jsme hned našli místo pod střechou
a mohli se před deštěm skrýt. Čekala nás poslední zastávka před kapličkou na Křemešníku,
kde jsme se osvěžili, a načerpali vodu s sebou.
Stoupali jsme ke kostelu Nejsvětější Trojice,
někteří při modlitbě křížové cesty. Měli jsme
radost, když jsme se zde setkali s dalšími poutPokračování na 20. straně.
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Moudrost našich předků praví, že opakování
je matkou moudrosti. Představovat naše svaté Petra a Pavla by nejspíše bylo zbytečné.
Nicméně - připomeňme si to nejpodstatnější.
Sv. Petr (Šimon) pocházel z Betsaidy, byl rybářem a Ježíš mu svěřil vedení své církve. Za vlády císaře Nerona byl v Římě ukřižován hlavou
dolů.
Sv. Pavel (z Tarsu) si vysloužil přídomek apoštol národů. Pocházel z židovské rodiny a jeho
původní jméno bylo Šavel, když byl pronásledovatelem vyznavačů učení Ježíšova. Po zjevení u Damašku se sám stal největším hlasatelem
jeho učení. Za Neronova pronásledování byl
v Římě sťat mečem.
Nejbližší kostel ke katedrálnímu chrámu sv.
Mikuláše se zasvěcením těmto apoštolům je
nejspíše na návrší Hosín u Českých Budějovic.
Zde se také o posledním červnovém víkendu
slavilo slavnostní svěcení zvonů se mší svatou,
celebrovanou otcem biskupem Pavlem Posádem, a dalším bohatým programem. Připomeňme, že původní zvony pseudorománského kostela z roku 1900 byly rekvírovány po vypuknutí
1. sv. války, následně znovu pořízeny, ale při

Petr a Pavel

druhé světové válce znovu nenávratně odvezeny. Snad někde na úložišti v Hamburku by bylo
možné se jich ještě dopátrat. Historie kostela je

Oprava krovů

však bohatá a spadá až do let 1260-1280, kdy
zde stával románský kostelík, později jako gotický a zbořený roku 1898.

Původní farní budova po devastaci reálným socialismem.

Naopak, tím nejvzdálenějším na severním konci diecéze, je nejspíše kostel v Pohoří u Mirovic (dnes správa Březnice). V současné době je
v rozsáhlé rekonstrukci, rozpočtové náklady
činí 4,9 mil. Kč. Krytí 90% z dotace a 10%
z vlastních prostředků. Podílejí se například
okolní obce Minice, Myštice, Mišovice celkovým příspěvkem 500 tis. Kč. Opravu krovu
provádí specializovaná firma na rekonstrukce
historických krovů, interiér v současné době
není způsobilý pro konání bohoslužeb. Jako
náhradní místo je proto využívána k pravidelné
nedělní bohoslužbě nevelká, ale hezky upravená kaple v Mišovicích.
Historie tohoto nevelkého kostelíka je tak bohatá, že podrobnosti ponechávám až pro samostatnou návštěvu v rámci seriálu „Jihočeské
kostelíky“.
František Růžička, České Budějovice

zí se z různých směrů, my budeme vycházet
z Vranova nad Dyjí. Pojďte s námi poděkovat
za vše, co nám svatí bratři přinesli, a poprosit,
aby u nás i v Evropě jejich dědictví opravdu
žilo. Můžeme tak přispět k oslavě letošního jubilea příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.
Srdečně zveme všechny na XIII. pěší pouť
na Velehrad 19.-24. 8. 2013. Pokud se budete
chtít přidat k našemu vranovskému proudu, vychází se v pondělí 19. 8. po mši sv., která začíná
v 15 hod. ve vranovském kostele Panny Marie
Nanebevzaté. S sebou: karimatku, vhodné oblečení i obuv a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo.
Nocleh vždy pod střechou. Trasa povede přes
několik poutních míst, např. kostel Panny Marie

v Tuřanech, poutní kostel Panny Marie v Žarošicích i kapli na hoře sv. Klimenta u Osvětiman.
Zde se setkáme s dalšími poutníky putujícími
na Velehrad z jiných směrů.
Pouť vyvrcholí v sobotu v 11 hod obnovou zasvěcení národa Panně Marii na nádvoří před bazilikou a slavnostní mší sv. ve 12 hod. v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kterou bude sloužit biskup Viliam Judák
z Nitry.
Srdečně zveme všechny na celou pouť nebo
alespoň na sobotu 24. 8., kdy půjdeme poslední
tři kilometry z Buchlovic na Velehrad. Dopravu zpět mohu pomoci zajistit. Zájemci, volejte
na tel. 739 054 080.
Za poutníky Marie Simandlová

Pokračování z 19. strany.
níky i od nás z Pacova. Mší sv. jsme pouť zakončili. Ještě jsme měli čas zakoupit si křesťanskou
literaturu a upomínkové předměty a pak spěchali na autobus, který nás odvážel do Pacova.
Co říci na závěr? Pouti nám připomněly, že
jsme na zemi poutníky směřujícími k věčnosti.
Věděli jsme, že nás na každém kroku doprovází
Bůh, a cítili ochranu naší nebeské Matky. Díky
všem, kteří se vydali na pouť i v nepříznivém
počasí a vytvořili společenství, všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu pouti. Díky těm, kteří
nemohli jít, ale mysleli na nás v modlitbě.
Letos v srpnu se chystáme na šestidenní putování na Velehrad. Tuto pouť pořádá každoročně
Fatimský apoštolát, letos již potřinácté. Vychá-
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K ČETBĚ A STUDIU
DOPORUČUJEME
Grün Anselm - Pokora a zakoušení Boha
Kniha je ilustrací slov žalmu „Zkroušeným
a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš“. Pokora je nezbytná pro každého, kdo se chce více
přimknout k Bohu a žít v jeho blízkosti. Autor rozkrývá její podstatu, popisuje její účinky i cesty, jež k ní vedou. Hojně přitom čerpá
z Bible a moudrosti pouštních otců.
Karmelitánské nakl., brož. s klopnami, 61 s.,
89 Kč
Burkert Walter - Řecké náboženství archaické a klasické doby
Autor-religionista nepohlíží na předmět svého
zájmu z hlediska historického či mytologického, nýbrž s ohledem na náboženskou praxi
- kult a rituály, které jsou pro archaické a klasické období doloženy. Zabývá se skutečným
náboženským životem starověkého člověka.
Vyšehrad, váz., 440 s., 468 Kč
John Cyril - Pozvání k přímluvné modlitbě
Podle autora stojíme na prahu zlatého věku
přímluvné modlitby. Chce inspirovat mnohé,
aby zatoužili přijmout závazek k apoštolátu
přímluvné modlitby. Každý křesťan je povolán
k přímluvné modlitbě a většina z nás by se měla
přimlouvat mnohem víc, než jsme zvyklí.
Karmelitánské nakl., brož. s klopnami, 104 s.,
119 Kč
Daigneault André - Cesta nedokonalosti
Cesta evangelia je vlastně cestou duchovního
dětství. Ježíš sám postavil učedníkům před oči
dítě a prohlásil, že vejít do Království znamená být v něčem podstatném jako děti, vsadit
na malou cestu důvěry, pokory a odevzdanosti.
Skutečný světec vyznává, že je hříšník, jemuž
je neustále zapotřebí obrácení. A každý hříšník
si zase musí přiznat, že se může stát světcem.
Karmelitánské nakl., brož. s klopnami, 144 s.,
159 Kč
Vavřínek Vladimír - Cyril a Metoděj mezi
Konstantinopolí a Římem
Známý český byzantolog s využitím nových
vědeckých poznatků vypráví příběh cyrilometodějské misie. Líčí prostředí, z něhož soluňští
bratři na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli v utváření
tamní společnosti.
Vyšehrad, váz., 375 s., 328 Kč
Jarošová Jindra - Svatí kacíři aneb Reportáž
nejen z Velké Moravy
Ústředními postavami románu na pomezí literatury faktu a beletrie jsou soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Příběh jejich velkomoravské
mise je zde podáván jako součást historicky
věrného obrazu doby. Kniha je historickým komentářem k jedné z kapitol šíření křesťanství.
Radioservis, váz., 357 s., 299 Kč
Benedikt XVI. - Můj duchovní testament
Tato knížka – malé poděkování za pontifikát,
který zanechává trvalou stopu – může posloužit k načrtnutí vnitřní linie Benediktova díla.
Ústředním motivem je téma víry, protože ona
byla pulzujícím srdcem celého jeho učitelského
úřadu.
Portál, brož. s klopnami, 113 s., 199 Kč
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Personalia
Životní jubilea
P. Ing. Mgr. Jan Špaček oslavil 9. července
2013 své padesáté narozeniny.
P. Mgr. Pavel Kuchař, SDB oslaví 10. srpna
2013 své šedesáté narozeniny.
Augustin Jarolímek, trvalý jáhen, oslaví 25.
srpna 2013 své osmdesáté narozeniny.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
-acebb-

PRVNÍ SOBOTY
NA KLOKOTECH
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Bohoslužby
v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích
Pondělí 8.00
Úterý
8.00		
Středa
8.00		
Čtvrtek 8.00
12.00
Pátek
8.00
Sobota			
Neděle
9.00; 		
10.30 - latinská

17.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17:00

Stav k 1. 6. 2013

***

BIBLE pro můj život
s P. Janem Böhmem

Bratři kapucíni

přednáška a bibliodrama

vás srdečně zvou na

3. 8. 2013

Slavnost Porciunkule
Panny Marie,
Královny Andělů

Sedm překážek šťastného života
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD.

7. 9. 2013
***
13.30-16.00 Promluva v domě
Emauzy
16.00
Zpívané klokotské
hodinky
16.30 	Růženec
17. 00
Mše sv.

v pátek 2. srpna 2013
do kostela sv. Felixe v Sušici
Mše sv.:
9.00 - P. Serafín Beníček, OFMCap.
11.00 - mons. Jiří Paďour, OFMCap.
18.00 - P. Václav Hes
Příležitost k svátosti smíření od 8 hod.

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

Podmínky pro získání plnomocných
odpustků
Základní:

Zámek Štěkeň u Strakonic
25.-31. 8. 2013

* být v milosti posvěcující (sv. smíření
přijmout týden před nebo týden
po úmyslu získat odpustky)
* přistoupit k sv. přijímání v den
úmyslu získat odpustky
* modlitba na úmysl Svatého otce

Exercicie pro mladé
s P. Anthonym
Šestidenní exercicie v tichu tlumočené
z angličtiny do češtiny jsou založeny
na Písmu sv.; učení je podáváno prostým,
vtipným a srozumitelným způsobem pro
mladé. Dny začínají adorací, končí mší sv.,
během dne jsou 4 přednášky s přestávkami
na jídlo a odpočinek.
Prostory štěkeňského zámku s velkou
zahradou a nádhernou okolní přírodou
vyzývají k procházkám a nabízí prostor
k ztišení a rozjímání.
Exercicie vede P. Anthony Saji, VC,
římskokatolický kněz z kongregace vincentinů. Pochází z Indie, působí jako misionář
ve východní Africe. Po celém světě vede
exercicie zaměřené na uzdravení
a obrácení.
Přihlášky a informace:
tel. 604 842 410, www.frbill.info
e-mail: exercicie2013@seznam.cz

Zvláštní:
* navštívit kostel, kde lze získat odpustky,
* zde se pomodlit Vyznání víry, Modlitbu
Páně a libovolnou mariánskou modlitbu.

Teologická fakulta JU vyhlásila
2. kolo přijímacího řízení
pro následující obory
v prezenční i kombinované formě studia:

Bakalářské studijní obory:
Filozofie a religionistika (jen prezenční)
Teologie; Sociální a charitativní práce

Magisterský studijní obor:
Teologie

Navazující magisterské studijní
obory:
Teologie služby; Učitelství náboženství a etiky
Filozofie (jen prezenční); Teologie

Přihlášky musí být fakultě zaslány
nejpozději do 16. 8. 2013.
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Radio Proglas
vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém
týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.
K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části Čtyři
Dvory. Mši svatou odtud přenášíme v pátek v 18 hodin.
* Magazínu Kafemlýnek patří vysílací čas
v úterý od 9.30. 23. 7. se budeme zabývat správnou výživou; 30. 7. pohovoříme s Petrem Záleským o možnostech seznámení pro nezadané
křesťany. 6. 8. budeme s lektorkou životního
rozvoje Dagmar Švédovou hledat životní rovnováhu. 13. a 20. 8. vás zveme ke studiu „Manželské univerzity“ – o manželských krizích a o cestách k jejich překonání bude mluvit P. Petr Piler,
SDB. 27. 8. se dozvíte, co to jsou Motivační
kurzy pro ženy.
* Barvínek baví naše malé posluchače každé
úterý od 16.00. 23. 7. představíme další ze „Sta
českých nej“ v jubilejním 10. díle tohoto cyklu.
Třebaže jsou prázdniny, 30. 7. navštívíme školu ve Zlíně, kam děti chodí opravdu rády. 6. 8.
necháme zaznít písničky z Barvínkova zpěvníku. 13. 8. nese Barvínek podtitul „Pod vlivem…
Ducha svatého“ – řeč bude o významu biřmování. 20. 8. uvedeme „Sto českých nej XI.“
A 27. 8. představíme nejmladšího koncertního
mistra, houslového virtuosa Josefa Špačka.
* Ve středu od 9.30 naladíte na Proglasu Dopoledne s Magdou Hauserovou. 24. 7. reprizujeme pořad „Svět se zbláznil“ – mluvit budeme o neblahém působení hospodářské krize
a jiných negativních skutečností na lidskou
psychiku. 14. 8. budeme mluvit o zdravotních
problémech přicházejících s vyšším věkem. 21.
8. přivítáme ve studiu Petru Halířovou a Zuzanu Masopustovou z Centra pro rodinu a sociální
péči v Brně, které se snaží pomáhat dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
* Hudební pořad Folklórní okénko vám nabízíme každou středu od 16.55. 24. 7. se představí
zpěvačka Mária Mačošková, jedna z nejvýraznějších uměleckých osobností rusínské kultury na Slovensku. 31. 7. přineseme pozvánku
na Chodské slavnosti a Vavřineckou pouť 2013.
* Pravidelně v pátek v 9.30 vysíláme vzdělávací
pořad. Aktuálně můžete sledovat cyklus Kanonické právo v životě církve.
* Dotýkání světla zachytíte každý pátek
ve 22.00. 26. 7., 2. 8. a 9. 8. zveme k poslechu
minicyklu „Karmel Edith Steinové“ – nejprve
pojednáme o historii a spiritualitě Karmelu, pak
se zaměříme na duchovní program a aktivity.
23. a 30. 8. zprostředkujeme „Setkání s rodiči
svaté dcery“ - Marií Teresou a Ruggerem Badanovými, rodiči bl. Chiary, jež ve svých devatenácti letech podlehla zhoubné nemoci…
* V sobotu ve 22.10 se setkáme se zajímavými
osobnostmi v pořadu Pod slunečníkem. 27. 7.

dáme slovo třem bratrům Diblíkovým, kteří se
společně vydali na cestu do světa; 31. 8. si popovídáme s herečkou Bárou Hrzánovou.
* V neděli od 13.20 vás seznamujeme se zajímavými tituly v Knihovničce Proglasu. 28. 7.
to bude z letní nabídky Karmelitánského nakladatelství. 4. 8. představí Marie Blažková knihu
Gottland, která pohlíží na ČR a její osobnosti
očima Poláka Mariusze Szczygiela. 11. 8. nahlédneme pod obálku životopisu sira Winstona
Churchilla z pera historika Paula Johnsona. 18.
8. věnujeme pozornost životopisu teologa Theillarda de Chardin od francouzské autorky Edith
de la Heroniére. 25. 8. se zaměříme na nejnovější knihy z Karmelitánského nakladatelství.
* Projekt Varhanní Bible je unikátní hudební počin, jehož cílem je ztvárnění všech 1189
kapitol Bible formou živých varhanních improvizací. Tvůrce projektu, olomoucký varhaník
Karel Martínek, zahájil nahrávání jednotlivých
improvizací 3. prosince 2012 v chrámu sv. Mořice v Olomouci. Každý den je jedna varhanní ilustrace dané biblické kapitoly zveřejněna
na webu www.karelmartinek.cz a na facebook.
com/organbible. Více o projektu se dozvíte
v pořadu Křesťan a svět v neděli 25. 8. od 17.00.
* V úterý 30. 7. uvedeme pořad z produkce jihočeského studia Jan Neumann s názvem „Nové
zvony zvou k modlitbám“. Ohlédneme se za požehnáním dvou nových zvonů v kostele sv. Víta
na Rudolfově. Z nových zvonů se těší také farnost sv. Petra a Pavla na Hosíně. A do třetice:
nový zvon k poctě P. Františka Ferdy má dřevěná zvonice na ostrově Santos v Sušici. Jaký je
vlastně smysl vyzvánění v dnešní době? To se
dozvíte ve vysílání od 22.00.
* Ve čtvrtek 1. 8. ve 22.00 navštívíme muzeum
v hlučínském zámku. Bylo založeno v r. 2005
jako příspěvková organizace města Hlučína.
Jeho posláním je shromažďovat a chránit sbírkové předměty a vytvářet a spravovat sbírky muzejní povahy za účelem jejich prezentace. Redaktor Antonín Žolnerčík pozval k mikrofonu
ředitele muzea, Mgr. Metoděje Chrásteckého.
* Na procházku po církevních památkách Úsova se vydáme v úterý 6. 8. ve 22.00. Povede nás
úsovský farník Leoš Eckelhart. Z  nejvyššího
patra zámku pohlédneme do polí ke kapli sv.
Rocha, vyslechneme legendu o kamenném kříži z dob sv. Cyrila a Metoděje, projdeme kostel
sv. Jiljí od presbytáře až po zvonici, v níž zazní unikátní velkopáteční klepač. Podíváme se
i k židovské synagoze a ke hřbitovu… 
-kb-
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NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz
Zpátky u tatínka - Omalovánky s vyprávěním
Příběh vycházející z evangelijního úryvku o marnotratném synovi,
anebo ještě lépe o marnotratné lásce otcově. Děti na příběhu mladšího
syna, který z domu utekl a zase se
vrací, mohou poznat lásku, kterou k nám všem
Bůh má. Omalovánka je zakončena stručnou
modlitbou.
Brož., 16 str., 38 Kč
V edici Omalovánky s vyprávěním již vyšlo:
Ježíši, důvěřuji ti; Svatá noc; Zakopaná hřivna – Skrytý poklad; Život sv.
Pavla; Život sv. Petra; Život sv. Štěpána; Svatý Václav; Sv. Anežka Česká; Sv. Cyril a Metoděj; Sv. František
a Sv. Prokop.

Přání s obálkou
Nová série přání pro různé příležitosti: narození,
první přijímání, svěcení,
svatba a další životní události. Více v katalogu nebo na webu
v sekci Přání.
7 námětů, přání s obálkou, bez textu,
20 Kč
Dva tipy do ticha
Chcete-li sami strávit několik dní v tichu, nabízíme vám podklady pro duchovní cvičení. Každá
z následujících dvou knih přináší pro jednotlivé
dny úvodní text k rozjímání, další texty, které aktualizují poselství světců pro dnešní dobu, otázky k zamyšlení a modlitby.

Bodo Murray a Saint Sing Suesan - Cesta
světem, cesta nitrem
Středověké městečko, na první pohled podobné mnoha jiným a přesto
jiné: zde se země dotkla a stále dotýká nebe, zde žil původně bohatý
jinoch František, který se nechal
svést paní Chudobou, a urozená dívka Klára,
která lesk šperků a dvoření trubadúrů zaměnila
za režnou suknici... 
Brož., 112 str., 50 Kč

Linus Mundy - Bůh není samotář
Benedikt z Nursie a Bernard
z Clairvaux se nikdy osobně nesetkali, dělí je půl tisíciletí; ač každý
jiný, obdarovaný jedinečnými dary,
přesto jsou si nápadně podobní:
uvažovali stejným, a to Božím
způsobem. Oba čelili stejným otázkám, jimž
se na duchovní cestě nevyhne žádný současný
člověk: Čím je pro mě Bůh? Kam ve svém životě směřuji? Existuje lepší cesta? Kdo je mnich?
Kdo je křesťan?
Brož., 120 str., 50 Kč

www.paulinky.cz

28. světový den mládeže
Rio de Janeiro 2013
V termínu 23.-28. července 2013 proběhne v brazilském Rio de Janeiru již 28. světový den mládeže. Za ČR se ho zúčastní cca 150 poutníků,
které budou doprovázet kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád.
Samotnému setkání v Riu, které by mělo vyvrcholit setkáním s papežem Františkem, bude předcházet tzv. Týden evangelizace. Jednotlivé
skupiny poutníků přijmou různé brazilské diecéze. České poutníky bude hostit město Barra do Piraí v diecézi Volta Redonda.
Ústředním mottem setkání, které určil papež Benedikt XVI., je citát z Matoušova evangelia:„Jděte, získejte za učedníky všechny národy“
(srov. Mt 28, 19).
v účasti, mohou získat plnomocné odpustky, pokud splní duchovní,
svátostné a modlitební podmínky a zároveň se synovskou oddaností
Svatému otci se ve stanovených dnech duchovně účastní bohoslužeb
a sledují průběh této posvátné liturgie a zbožných cvičení v televizi a  
v rádiu anebo – vždy s patřičnou zbožností – prostřednictvích nových
prostředků sociální komunikace;

Logo SDM
Na základě úryvku z evangelia sv. Matouše je
patrná potřeba přímo odkázat na obraz Ježíše
a význam učedníka. V tomto příběhu se Ježíš
setkal se svými učedníky na hoře po svém zmrtvýchvstání. Jako symbol města Rio de Janeiro se
Kristus Vykupitel nachází také na hoře. Tématem
je citát samotného Ježíše, a proto jeho obraz zaujímá přední místo uprostřed symbolu.
Prvky symbolu tvoří srdce, které se stalo středem
víry národů. Také Brazílie bude středem mládeže při Světovém setkání. Ukazuje také vnitřního člověka, z této kompozice je patrný odkaz
na učedníky, kteří Ježíše nesou ve svém srdci.
Paže Krista Vykupitele prochází celým obrazem
srdce a symbolizují přívětivé Boží objetí všech
národů a mladých, kteří budou v Brazílii. Představuje naše přijetí ze strany lidu velkodušného
a pohostinného srdce. Horní část (zeleně) byla
inspirována Cukrovou homolí (Pão de Açúcar –
dvě hory v Riu tvořící siluetu města, pozn. překl.), všeobecně známém symbolu města Rio de
Janeiro, a kříž v ní poukazuje na význam brazilského území známém jako Země Svatého Kříže.
Tvary, které lemují hranici obrazu srdce, jsou modré barvy a omývají
zelené a žluté pobřeží, které připomíná barvy brazilské národní vlajky.

Zvláštní odpustky u příležitosti
28. světového dne mládeže
Svatý otec František si přeje, aby ve spojitosti s duchovními cíli Roku
víry vyhlášeného papežem Benediktem XVI. mohli mladí při „28. světovém dni mládeže“, který se bude slavit v Rio de Janeiru letos od 22.
do 29. července na téma „Jděte, získejte za učedníky všechny národy
(srov. Mt 28,19)“, obdržet veškeré očekávané plody posvěcení. Projevil
proto mateřské srdce církve a 3. června tohoto roku povolil níže podepsanému kardinálovi hlavnímu penitenciáři při audienci, aby mohli
mladí a všichni věřící patřičně k tomu připraveni využít – v souladu
s tím, co následuje – daru odpustků z pokladu zásluh našeho Pána Ježíše Krista, blahoslavené Panny Marie a všech svatých:
A - těm věřícím, kteří se opravdově káli a litovali a zbožně se zúčastní posvátných liturgií a zbožných cvičení konaných v Rio de Janeiru, se udělují plnomocné odpustky, které lze obdržet jednou za den
za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) a lze je rovněž formou modlitby využít
pro duše věrných zemřelých. Ti věřící, kteří mají legitimní zábranu

B - částečné odpustky se udělují věřícím – ať se během uvedeného setkání nacházejí kdekoliv – pokaždé, když se v kajícím duchu obracejí
k Bohu vroucími modlitbami, zakončenými oficiální modlitbou tohoto
světového dne mládeže, a zbožně vzývají blahoslavenou Pannu Marii,
Královnu Brazílie s titulem „Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida“, jakož i ostatní patrony a přímluvce tohoto setkání, aby byli pro
mladé stimulem k posílení jejich víry a ke svatému životu.
Aby věřící mohli mít co nejsnadnější přístup k těmto nebeským darům,
mají se kněží s povolením opravňujícím k vyslechnutí svátostných zpovědí dávat s velkorysým duchem k dispozici pro jejich přijetí a mají
navrhovat věřícím veřejné modlitby za úspěch tohoto světového dne
mládeže.(...)
Dáno v Římě v sídle Apoštolské penitenciárie 24. června 2013.
Kard. Manuel Monteiro de Castro, hlavní penitenciář
Mons. Krzysztof Nykiel, Regent

Biskup F. Biasin:
Evropské myšlení nechejte doma
Biskup diecéze Barra do Pirai-Volta Redonda, která hostí české
účastníky předprogramu před Světovým dnem mládeže 2013 v Riu,
Mons. Frencisco Biasin se v neděli 14. července setkal s prvními mladými poutníky z České republiky. Přivítal je na brazilské půdě a mluvil s nimi mj. o zdejší mentalitě a kultuře.
„Pokud chce někdo pochopit Brazilce, musí nejprve zapomenout
na svou evropskou mentalitu,“ řekl hned v úvodu. Jak tedy Brazilce
charakterizuje?
Na rozdíl od Evropy, kde platí: modlitba a ticho, Brazilci žijí dle zásady: modlitba a společenství. Vše chápou především z pohledu vztahů,
přátelství a širokého společenství lidí. Nalézají Boha ve svých vztazích,
které naplno prožívají. Biskup vše komentoval tím, že papežskému ceremonáři při jeho poslední návštěvě Brazílie zdůraznil, že místní obyvatelé nemohou prožít mši svatou, aniž by se při ní netleskalo.
Dále připomněl, že Brazílie je zemí mnoha kultur a odlišností. Žijí zde
indiáni, černoši i potomci evropských národů. Směs rozmanitých kultur je pro tuto zemi typická. Místa, kde se uchovává tradiční vesnický
život, jsou charakterizována velice bohatou lidovou zbožností, která se
projevuje i v liturgii.
Brazilci jsou velmi otevření lidé. Cizinec je zde snadno přijat, a velice
brzo se zde cítí jako doma. Brazilci v sobě nosí díky svým dějinám
respekt k odlišnostem druhého.
Čeští mladí lidé se setkali již při první mši sv. s biskupem v předměstí
Barra do Pirai-Ipiabas s několika zajímavostmi při liturgii. Především
se vše zpívá a to na Evropany velice dynamicky a zpravidla s kytarou
a bubny; tleská se, ukazuje, slaví se prostě celým tělem. Varhany se
zde v kostelech nenajdou. Čeští poutníci se také např. dozvěděli i to, že
ve zdejších farnostech je zvykem modlit se při pondělních mších za zemřelé. Na konci mše předstoupí před oltář pozůstalí těch, kteří zemřeli.
Za tyto pozůstalé se pak společenství také živě modlí.
(P. Jan Balík, Sekce pro mládež ČBK)

Pokračování z 1. strany obálky.

křest v roce 831 v Pasově a čtrnáct českých lechů bylo
pokřtěno roku 845 v Řezně. K cyrilometodějských kořenům českého státu, které zprostředkoval křest knížete
Bořivoje a jeho manželky Ludmily, vaší první světice,
se přihlásil jak český král Vratislav, u příležitosti své korunovace, tak i kancléř českého království, olomoucký
biskup Bruno ze Schaumburgu, když žádal o udělení
císařské hodnosti pro Přemysla Otakara II., synovce
vaší svaté Anežky Přemyslovny.
(...) Překlad Bible do staroslověnského jazyka byl darem pro náboženský život i pro kulturní rozvoj vašich
zemí. Svatí Cyril a Metoděj spolu s přímým přístupem
k Písmu svatému v místním jazyce přinesli také slovanskou abecedu a přispěli tak ve vaší vlasti i v okolních
zemích k položení základů literární a právní kultury, jak
o tom svědčí mimo jiné kodex svatého Metoděje. Křesťanství, hlásané kázáním a bohoslužbou, uskutečnilo
epochální proměnu vaší společnosti.
Rozsáhlé evangelizační dílo, které svatí Cyril a Metoděj
uskutečňovali na vašem území s apoštolskou horlivostí,
je ve svých základních rysech dosud platným vzorem
inkulturace. Evangelium ve skutečnosti neoslabuje nic
z toho, co se v různých místních kulturách nachází hodnotného, ale pomáhá lidem, aby poznávali a uskuteč-

Památník sv. Cyrila a Metoděje v Soluni (Foto: Tilemahos Efthimiadis)

ňovali dobro, pravdu a krásu. Proto vás v tomto Roce
víry a při této příležitosti oslav sv. Cyrila a Metoděje zvu,
abyste znovu objevili vnitřní vazbu mezi Evangeliem,
posláním církve a vaší kulturní identitou a abyste opět
zhodnotili vaše křesťanské kořeny, na nichž lze budovat
společnost posilující vzájemnou toleranci a solidaritu.
Bratři Cyril a Metoděj byli schopni budovat mezi národy
vztahy poznání a přátelství, a stali se tak spojovacími
články mezi různými kulturami a církevními tradicemi,
protože byli neustále ve spojení s Bohem.
Vřele si přeji, aby duchovní a kulturní dědictví Cyrila
a Metoděje probudilo ve všech občanech České republiky touhu po vzájemném setkání a otevřenosti: takové postoje, pokud jsou prožívány v křesťanské lásce,
nabývají podoby nezištnosti, odpuštění a smíření. Kéž
se toto důležité výročí stane pohnutkou ke stále intenzivnějším vztahům křesťanského bratrství mezi věřícími
římskokatolické a řeckokatolické církve, mezi nimi a věřícími ostatních křesťanských vyznání. Ať Pán žehná
vaší drahé zemi a všem vašim dobrým úmyslům a snahám o skutečný pokrok.
Dáno ve Vatikánu, 24. června 2013.
(Z pozdravu papeže Františka velehradským poutníkům.
5. 7. 2013, TS ČBK)

