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Násilí a válka není nikdy cestou míru
(...) Celé stvoření vytváří dobrý harmonický celek, ale především lidé
učinění k obrazu a podobě Boha jsou
jednou rodinou, v níž jsou vzájemné
vztahy poznamenány bratrstvím skutečným a nikoli jen verbálně proklamovaným. Ten druhý a ta druhá jsou
bratrem a sestrou, jež je třeba milovat.
Vztah k Bohu, který je láska, věrnost
a dobrota, se odráží ve všech vztazích mezi lidskými bytostmi a vnáší

harmonii do celého stvoření. Svět
Boží je světem, ve kterém se každý
cítí odpovědným za druhého, za dobro druhého.
(...) Není snad toto svět, který všichni nosíme v srdci? Copak svět, který
chceme, není světem harmonie a pokoje: v nás samotných, ve vztazích
s druhými, v rodinách, ve městech,
v národech a mezi národy? A pravá
Pokračování na 3. straně..

Setkání přátel DUHY - Putim, 24. 8. 2013
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(Pokračování z 1. strany obálky.)

svoboda při volbě cest, po kterých se v tomto světě dát, nespočívá snad jedině
v té, která je orientována k dobru všech a je vedena láskou?
Avšak, ptejme se nyní: je toto svět, ve kterém žijeme? Stvoření uchovává svoji
krásu, jež nás naplňuje úžasem, a zůstává dobrým dílem. Existuje však také
„násilí, rozdělení, konflikt, válka“. K tomu dochází, když člověk, vrchol stvoření,
přestává hledět k horizontu krásy a dobroty a uzavírá se do vlastního sobectví.
Je možné se vydat jinou cestou? Můžeme vyjít z této spirály bolesti a smrti?
Můžeme se naučit znovu kráčet cestami pokoje? S prosbou o pomoc Boží před
mateřským zrakem Salus populi romani, Královny míru, chci odpovědět: Ano, je
to možné pro všechny!
(...) Moje křesťanská víra mne vybízí hledět na kříž! Jak bych si přál, aby všichni
muži a ženy dobré vůle na chvíli pohlédli na kříž! Tam je možné číst odpověď
Boha; tam se na násilí neodpovědělo násilím, na smrt se neodpovědělo jazykem smrti. V tichu kříže umlká řinčení zbraní a mluví jazyk smíření, odpuštění,
dialogu a pokoje. Chtěl bych prosit (...) Pána, abychom my křesťané, bratři jiných náboženských vyznání, každý muž a žena dobré vůle mocně křičeli: násilí a válka není nikdy cestou míru! Každý ať se osmělí pohlédnout do hloubi
vlastního svědomí a naslouchá onomu hlasu, který praví: vyjdi ze svých zájmů,
které umrtvují srdce, překonej lhostejnost vůči druhému, která znecitlivuje srdce, překonej svoje důvody smrti a otevři se dialogu a smíření; pohleď na bolest
svého bratra – myslím na děti, jenom na děti – pohleď na bolest svého bratra
a nepřidávej další bolest, zadrž svoji ruku, zrekonstruuj rozbitou harmonii a to
nikoli střetem, ale setkáním! Ať skončí lomoz zbraní! Válka znamená vždycky
konec míru, vždycky je porážkou lidství.“
(Z promluvy Svatého otce Františka při modlitební vigilii na nám. sv. Petra v Římě
v sobotu 7. 9. 2013. Česká sekce radia Vatikán.)
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17. 9.
(út) České Budějovice – Kněžský den – oba biskupové
19. 9.
(čt) Praha – Zasedání ČBK – biskup Jiří
		
České Budějovice, biskupství – Setkání se zasvěcenými vdovami – biskup Pavel
20. 9.
(pá) České Budějovice, sv. Vojtěch – Mše sv. pro Proglas (18 hod.) – biskup Pavel
22. 9.
(ne) Dubné – Biřmování a svěcení obecního praporu – 750. výročí vzniku obce
		
(10 hod.) – biskup Jiří
25. 9.
(st) Praha – Den Charity ČR – biskup Pavel
27. 9.
(pá) Sepekov – Výročí posvěcení kostela (18 hod.) – biskup Pavel
28. 9.
(so) Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť – oba biskupové
1. 10.
(út) Praha – Veni Sancte (9 hod.) – biskup Jiří
2. 10.
(st) Praha – Zasedání Sekce pro mládež ČBK – biskup Pavel
4. 10.
(pá) Veselí n. Lužnicí – Mše sv. v Domově sv. Františka (10 hod.) – biskup Jiří
		
České Budějovice, síň O. Jeremiáše – Promoce TF JU – biskup Jiří
		
Doksany – Mše sv. (20 hod.) – biskup Pavel
5. 10.
(so) České Budějovice – Dětská diecézní pouť – oba biskupové
		
Žumberk – Znovuposvěcení opraveného kostela (15 hod.) – biskup Jiří
6. 10.
(ne) Březnice – Biřmování (9.30 hod.) – biskup Pavel
		
Chotoviny – Biřmování (10 hod.) – biskup Jiří
7. 10.
(po) České Budějovice, síň O. Jeremiáše – Promoce TF JU – biskup Jiří
8. 10.
(út) České Budějovice, biskupství – Postgraduál – oba biskupové
9. 10.
(st) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Mše sv. na zahájení františkánských
		
misií (9 hod.) – biskup Jiří
		
Brno – Komise pro kněžstvo ČBK (10 hod.) – biskup Pavel
10. 10.
(čt) Jihlava – Setkání s hejtmanem kraje Vysočina – biskup Jiří
12. 10.
(so) České Budějovice – Zakončení františkánských misií – biskup Jiří
13. 10.
(ne) Žarošice – Poutní mše sv. (18 hod.) – biskup Pavel
14. 10.
(po) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Mše sv. na zahájení akademického
		
roku TF JU, imatrikulace (9.30 hod.) – biskup Jiří
17.-19. 10. (čt-so) Český Krumlov – Rekolekce – biskup Pavel
Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny.

-pa-
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Poutní procesí k Panně Marii Hauswaldské navštívil rekordní počet poutníků
V sobotu 17. srpna 2013 se v srdci Šumavy
opět konala pouť. Tentokrát měl duchovní část
poprvé na starosti nový duchovní správce, již
známý šumavský kněz P. Tomas van Zavrel.
„U hauswaldské kaple se uskutečnilo jako
každoročně setkání členů a přátel občanského sdružení Karla Klostermanna ze Šumavy
a z Bavorska. Zazněla skladba Hubertská mše
svatá. Setkání bylo poprvé po sedmi letech pojaté způsobem, jakým kapli uctívali původní
obyvatelé Šumavy,“ říká spisovatelka a znalkyně Šumavy Marie Malá.
Hauswaldská kaple je známé poutní místo
s pramenem léčivé vody; stala se útočištěm šumavských obyvatel a nesčetných návštěvníků
z blízkého i vzdáleného okolí. I  ti, co odešli
za prací do ciziny, se o pouti vždy vraceli, aby
si modlitbami vyprosili lepší životní podmínky,
především zdraví svých blízkých. „Místo, kde
se konaly poutní slavnosti, je obestřeno různými zázračnými příběhy. Proto se v minulosti
u pramene postavila malá kaplička Ta již po nějakém čase nestačila pojmout veliké množství
věřících, proto se naproti postavila větší. Ta
bohužel neměla pevné základy, proto byla zbourána. Konala se sbírka mezi srnskými obyvateli,
aby mohla vzniknout kaple větší, to už byl pak
menší kostelík. Stavební dříví na stavbu tehdy
věnoval kníže Josef Schwarzenberg. Vysvěcena
byla 8. 8. 1902 a hned na svátek Nanebevzetí
Panny Marie, 15. 8., se tam konala poutní mše,“
vysvětluje pozadí tohoto zázračného místa paní
Marie Malá.
P. Tomas van Zavrel ve své homilii připomněl,
že po druhé světové válce došlo k odsunutí německého obyvatelstva a tímto se všecky vazby
k zavedeným zvykům vytratily, ba dokonce, se
vytratila i víra z tak pobožného kraje. „V padesátých letech toto území patřilo do vojenského
pásma, kam byl zakázán veškerý přístup civilnímu obyvatelstvu. Nakonec byla kaple v roce
1957 vyhozena do povětří a tím se jakoby vyrvalo duchovní srdce tohoto kraje,” říká P. Tomas
a pokračuje: „Panna Maria Hauswaldská se
zázračným způsobem zachránila a jako Maria
stála pod křížem a strpěla zlo konané na Božím
synu, tak podobně Panna Maria Hauswaldská
po dobu komunismu strpěla zlo konané v tomto
kraji až do příchodu svobody.”
V roce 1998 vzniklo Občanské sdružení Karla Klostermanna – spisovatele Šumavy, jejímž předsedou se stal Bc. Václav Sklenář. Se
spoluprací Správy Národního parku se podařil obnovit aspoň půdorys zničené kaple, kde
se každoročně setkávají poutníci z různých
míst, přijíždějí i bývalí rodáci. První poutní
mše na tomto půdorysu se konala 12. 8. 2006.
Po několika letech byl zastřešen i pramen vody,
která přitéká dřevěnými korýtky do skleněných
dlaní. Na kamenné obrubě je nápis – Kdo žízní,
ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody
života! Občanské sdružení Karla Klostermanna ve spolupráci s Národním parkem vytvořilo základy pro novou tradici. „Letos poprvé,
na návrh P. Tomase van Zavrela, se začalo pobožností u Hauswaldské kaple, po které následovalo procesí, jako před dávnými lety,“ vyprá-

ví s neskrytým nadšením Marie Malá a dodává:
„Hned napoprvé se tu sešlo téměř 400 poutníků!
V 10 hodin se zaplnilo celé prostranství, nejen
na půdorysu kaple, ale všude okolo. P. Tomas se
mimo jiné zmínil o P. Pešatovi, svém předchůdci, a vyprošoval mu uzdravení z vážné nemoci.
Vzpomněl také všech bývalých obyvatel, bylo to
krásné a dojemné!“
Po pobožnosti, kterou doprovázeli trubači a sbor
z Klatov, bylo uděleno všem poutníkům požehnání a naši bavorští přátelé nám, poutníkům,
dle svého starého zvyku rozdávali svazečky
bylinek, které předtím byly posvěceny P. Tomasem. Bylinky provoněly celý prostor a v srdcích
všech zaplanul plamínek naděje ke společnému
porozumění. P. Tomas poukázal na krásnou
přírodu, Boží stvoření ve prospěch nás, lidí,
a zahájil národní hymnu. Po ní následovala šumavská hymna a nejedno oko bylo vlhké. „Poté
se seřadil průvod – v čele s kadidlem a křížem,
za nimi krásně ozdobená socha Panny Marie se
4 nosiči a muzikanti sušické Solovačky; přidalo se 10 nosičů korouhví a následovalo asi 250

poutníků. Průvod se ubíral starou poutní cestou, jako před 68 lety naposled. Tenkrát jsem
se zúčastnila procesí s maminkou,“ vypráví pamětnice Marie Malá.
Procesí se ubíralo za modlení růžence a zpěvu mariánských písní, které hudbou doprovázela zmíněna Solovačka. Toto vše sledovalo
nespočet návštěvníků Šumavy, kteří náhodou
procházeli kolem. Ze všech rekreačních chalup vycházeli jejich majitelé a obdivovali to
nádherné společenství poutníků, mnozí přijeli
i zdaleka, aby podpořili úsilí promodlit tento
kraj a prosit o obrácení a usmíření. „Někdo tato
procesí považuje za krásný, někdo za odporný
folklor,“ říká P. Tomas, a dodává: „pro mě se
jedná o hluboce duchovní akt, zejména, když se
lidé 60 minut skutečně modlí zpěvem i slovem.
Je to velké svědectví žité víry, které povzbudilo dle ohlasu mnoho nepraktikujících křesťanů
a hledajících.“
Ve 12 hodin došel průvod do kostela NejsvětějPokračování na 5. straně.
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Tam, kde v létě sněží...

Poutní slavnosti Panny Marie Sněžné mají dlouholetou tradici. Kde hledat její kořeny? Určitě
v povaze tohoto kraje. Kašperské Hory byly
a jsou tepající srdcem Šumavy. V každém úderu
srdce našich hor můžeme vnímat všemi smysly
velkolepou nádheru Stvoření. Na každém kroku
se zde setkáváme s okamžikem, který je natolik
výjimečný, že může změnit běh času a směr našeho života.
Takovým okamžikem bylo i páteční tiché světelné procesí, gradující v neobyčejný zážitek.
Město ponořené do tmy, velká svítící oka domů
a domků, a drobné mihotající plamínky svíček,
které svými dlaněmi chránili poutníci směřující
z kostela sv. Markéty do poutního kostela Panny
Marie Sněžné. Tam se tiché procesí proměnilo
v souhvězdí planoucích svící. V té neopakovatelné chvíli se poutníci stávali jeho součástí.
Nebylo již ani potřeba zavírat oči, aby se člověk
vžil do pocitu, že je unášen do světů bez hranic.
Mystickou atmosféru meditace prostupovala kytara a zpěv P. Tomase van Zavrela za doprovodu vokálního seskupení Metanoia a překvapený
poutník se již nezdráhal uvěřit, že věci, které
byly ztraceny a zapomenuty, se vracejí domů.
Kytara, noc a kostel - zvláštní spojení, které
umocňuje samo sebe. Pak světla svící pohasla,
ale jejich nebeské družky zůstaly jako připomínka něčeho, co nekončí, ale trvá.
Sobotní program započal nešporami zpívanými scholou Gregoriana Pragensis v bazilice sv.
Markéty, jako předzvěst potního procesí směřujícího do kostela Panny Marie Sněžné. Socha
Panny Marie, nesená poutníky, budila dojem,

Pokračování ze 4. strany.
ší Trojice, korouhve se rozestavěly po kostele.
Socha Panny Marie Hauswaldské, kterou před
úplným zničením zachránil místní kostelník pan
Březina, byla krásně ozdobená. Zde celebroval
česko-německou mši sv. P. Tomas van Zavrel
a novokněz P. Tobias Reiter z Grafenau, který
po mši sv. uděloval poutníkům novokněžské požehnání. Při modlitbě Otčenáše se dlaně všech
poutníků spojily, byl to velmi hřejivý pocit, který se prolínal do srdcí všech přítomných.
Římskokatolická farnost přispěla k poutním
slavnostem také koncertem vážné hudby, který navštívilo cca 40 posluchačů. V 15.30 hod.
P. Tomas poutníkům požehnal a rozeslal je
do jejich domovů, aby tam šířili Boží lásku
a svědčili, čím je Bůh při této pouti obdařil.
Požádali jsme P. Tomase o slovo na závěr: „Co
říci na závěr? Na prvním místě patří Bohu díky
za tento den. Rád bych poděkoval Občanskému sdružení Karla Klostermanna, Národnímu
parku, obci Srní, srnským hasičům a všem spolupracovníkům, odvážným nosičům korouhví
a sochy Panny Marie, zkrátka všem poutníkům za to, čím přispěli. Bylo to krásný den
a věřím, že jsme společnými silami dnes něco
změnili. Boží požehnání se šířilo tímto krajem
a Boží láska prýštila ze srdcí poutníků a zapalovala náhodné kolemjdoucí. Všem nám přeji,
abychom se na Srní u Hauswaldské kaple opět
Marcela Havelková
za rok sešli.” 
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že kráčí spolu s průvodem. Menší soška, nesená dětmi, pak jakoby plula nad jejich hlavami.
Početné korouhve poutníků z Kašperských Hor,
Sušice či Horažďovic byly živou vzpomínkou
na dávná procesí vinoucí se krajem pod horami.
Panna Maria Sněžná je kostelem s neopakovatelnou atmosférou staré Šumavy. Její výzdoba je
vždy mariánská, z květin, které darují obyvatelé
města.
Večerní program pak patřil vystoupení scholy
Gregoriana Pragensis v kostele sv. Mikuláše.
Na nedělní poutní mši v chrámu sv. Markéty,
celebrované arcibiskupem pražským, kard. Dominikem Dukou, se sešlo více než pět stovek
poutníků, kteří vytvořili atmosféru, na kterou
se nezapomíná. Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale i v letošním parném létě v Kašperských Horách sněžilo. Z klenby chrámu se
snášely bělostné okvětní lístky bílých růží, a kdo
se chvíli zasnil, ocitl se náhle v daleké Itálii, pod
klenbou baziliky Santa Maria Maggiore. I beseda s panem kardinálem, která následovala,
se nesla v duchu okvětních lístků nadpozemské
růže snášejících se do našich otevřených srdcí.
Celé město jako by se obléklo do sváteční nálady. A co to vlastně vůbec je, ta tolik opěvovaná
sváteční nálada? To je pokoj, klid a mír v myslích, srdcích i duších všech, kteří se potkávají.
To je setkání, které doprovází úsměv. Ti, kdo se
takto potkají, už nejsou cizí. A pokoj, ten si odnášejí s sebou, ať jsou odkudkoli, aby jej tam
někde daleko předali těm, kteří z jakýchkoli důvodů nemohli přijít.
Čas pouti proteče jako voda mezi prsty. Zůstává
zvláštní lítost, že nelze některé chvíle zastavit,
uschovat na horší časy, aby potěšily duši, když
si stýská. Něco z toho času však v nás uvázne,
zůstává, trvá. Pouť je totiž o věcech, které nikdy nekončí. Stačí jen natáhnout ruku a sevřít
je ve svých dlaních. A že to není možné? Inu
musíme tomu sami alespoň trošku, ale opravdu
trošičku věřit...
Na shledanou v roce 2014 v Kašperských Horách, v živém „Srdci Šumavy“...
Alena Bernardová

Poděkování za Michalku
V červnu se uskutečnily v Klokotech a v Mladé Vožici benefiční koncerty pro naši Michalku
(po mozkové obrně), které se moc vydařily.
V Klokotech se podařilo vybrat 10.000 Kč
(plus další pozdější dary) a v Mladé Vožici
22.000 Kč. Což jsou krásné částky. Celkově se pro Michalku vybralo neuvěřitelných
125.000 Kč (rehabilitace, na kterou se vybíralo, stála 90.000 Kč, takže bylo ještě možné
koupit speciální autosedačku a vozík). Moc
nás potěšila tak veliká vlna solidarity. Děkujeme kněžím, že nám umožnili koncerty uskutečnit, všem, kteří na koncertech účinkovali,
všem, kdo přispěli, i těm, kdo nás podporují
modlitbami. Bohu díky za vás všechny!
V Klokotech, Mladé Vožici a v Prostějově
v rodinném centru Krasice (další místa jsou
v jednání) probíhá sběr víček z PET lahví; výtěžek bude použit na další rehabilitaci, která
Michalku čeká v únoru 2014.
Všem děkuje rodina Bednářova

Michalka poprvé v životě sama sedí.

Pozvání na setkání se sestrami
ze Zimbabwe
* 24. 9. (úterý) v 17.30 hod. - Prachatice: Přednáška pro veřejnost
(Děkanská 31 - fara)

* 26. 9. (čtvrtek) v 17 hod. - Týn n. Vlt.: Přednáška pro veřejnost (Horní Brašov 14)
* 27. 9. (pátek) v 17 hod. - Horažďovice: Přednáška pro veřejnost
(Dům s pečovatelskou službou, Palackého 1061)

* 29. 9. (neděle) v 15 hod. - Štěkeň: Setkání se sestrami ze Zimbabwe
(Zámek 1 - sál)

* 30. 9. (pondělí) v 17 hod. - České Budějovice: setkání adoptivních rodičů
a veřejnosti (Sál kostela Obětování P. Marie, Piaristické nám.)
* 1. 10. (úterý) v 16 hod. - Sušice: přednáška pro veřejnost (Kino, Příkopy 178)
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Rio 2013 na Klokotech (25.-27. července)
23.-28. července probíhalo v brazilském Rio de Janeiru světové setkání mládeže s papežem Františkem. Ale mnoho lidí
nemá možnost se do Ria dostat. A proto
bylo rozhodnuto, že v klokotské farnosti
proběhne alternativní program nazvaný Rio
2013 na Klokotech.
Začalo se ve čtvrtek 25. července odpoledne.
Po mši jsme si dali zmrzlinu a přešli do domu,
kde bydlí místní kněží. Grilovali jsme, povídali si… Večer jsme šli do kostela, pan farář
nám ukázal fresky nad oltářem, pomodlili jsme se a vrátili se zpátky. Snad každý si
dal kafe, aby vydržel do noci, protože přímý
přenos z Ria v televizi Noe začínal kolem jedenácté a končil v jednu. Na noc jsme přešli
na faru u kostela.
Ráno jsme vstávali pozdě a udělali jsme si
pozdní snídani nebo také časný oběd - palačinky. A protože nám počasí přálo, jeli jsme
do Zárybničné Lhoty, vykoupat se do Knížecího rybníka. Po návratu jsme šli na mši
a pak jsme si na zahradě u Emauz opékali
buřty a hráli badminton. Dostatečně najedeni
jsme se přesunuli do domu kněží a tak jako
minulý den si udělali kafe. Kdo chtěl, ten se
ještě s Markétkou mohl podívat do podzemí
kostela. A potom už jsme v televizi sledovali přímý přenos křížové cesty z Ria. Šli jsme
spát také asi po jedné hodině a v sobotu ráno
jsme se po snídani vraceli domů.
Bylo to krásné! Moc vám za toto zpříjemnění
Maruška
prázdnin děkujeme! 

Pozvánka na Rio II.

Ohlédnutí za setkáním Rio 2013 na Klokotech a Světovými dny mládeže,
setkání pro mladé ve věku cca 12-29 let
Začátek: sobota 12. října 2013 v 18 hod. (nebo už v 17 hod. mší sv.)
Ukončení: neděle 13. října 2013 mší sv. v 10 hod.
Ubytování: Emauzy (poutní dům), s sebou - karimatka, spacák, baterka,
doporučený příspěvek na stravu 50 Kč.
Více se dozvíte na: www.facebook.com/rioklokoty2
Přihlášky do 9. října 2013 mailem Mfrejlachova@gmail.com nebo na mob. 739 182 739.

Ze setkání pracovní skupiny k situaci na sídlišti Máj
Dne 7. 8. 2013 pořádalo Salesiánské středisko
mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (Středisko) již třetí setkání pracovní skupiny k řešení situace na sídlišti Máj. Zúčastnění zrevidovali plnění úkolů z minulé schůzky
a hledali řešení, jak předcházet možným konfliktům ve školách s ohledem na blížící se začátek školního roku.
Setkání se spolu s náměstkem primátora
Mgr. Petrem Podholou zúčastnili zástupci většinové a menšinové společnosti, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, ředitelé ZŠ Máj I. a ZŠ Máj II.,
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
Městské policie, Probační a mediační služby,
Městské charity, Diecézní charity, zástupci neziskových organizací a občanských iniciativ.
Na všech bodech z minulého setkání se intenzivně pracuje. Formují se dvě nové občanské
iniciativy, jimž Středisko nabídlo své prostory
k setkávání. Díky Statutárnímu městu České
Budějovice vzniknou na Máji dvě hřiště, bude
se hledat prostor pro trávení volného času obyvatel sídliště a bude vypsáno výběrové řízení
na asistenty prevence kriminality.
Statutární město České Budějovice má ambice vytvořit institut prospěšných prací, který

by měl napomoci dodržování čistoty na sídlišti. Středisko prověří možnost volnočasového
využití velkého fotbalového hřiště SK Čtyři
Dvory. Díky dobrovolným hlídkám některých
romských spoluobčanů funguje na sídlišti dodržování nočního klidu.
Druhá část schůzky byla věnována tématu
„Předcházení možným konfliktům v základních

školách na sídlišti Máj (školy)“. Základními
výstupy tohoto bloku jednání jsou:
* Nulová tolerance k porušování školního řádu.
* Každý pedagogický pracovník škol má jasně
daný postup, jak řešit krizové situace (porušení
školního řádu).
* Na konci srpna 2013 proběhnou na obou školách mimořádné pedagogické porady s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou.
* Začátkem září 2013 se uskuteční mimořádné
třídní rodičovské schůzky za účasti náměstka
primátora Mgr. Petra Podholy.
* Na obou školách bude v září a říjnu 2013 realizován projekt zaměřený na prevenci pro žáky
6.-9. tříd.
* Na ZŠ Máj I. bude zřízena pracovní pozice
speciálního pedagoga. Na ZŠ Máj II. je již tato
pracovní pozice vytvořena.
* Od začátku školního roku 2014-2015 budou
na obou školách zřízeny přípravné třídy.
* Pozice asistenta pedagoga bude řešena
na úrovni ředitelů škol a Statutárního města
České Budějovice.
Poslední společné setkání této pracovní skupiny se uskuteční v září 2013. Další setkání převezmou občanské iniciativy.
Za zúčastněné pracovní skupiny
Ing. Tomáš Rádl, ředitel Střediska
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Podaří se obnova společenského života ve farnosti?
V týdnu od 19. srpna ožila mirovická fara dětským hlaholem. A co má být, řeknou si mnozí čtenáři těchto řádek. To se přece u nás děje
také. Pro odpověď, proč je to pro nás zvláštní,
se musíme vrátit o několik let zpátky. Přesně
o deset let. Zdá se nám to neuvěřitelné, ale
přesně tolik let uplynulo od doby, kdy odchodem polského kněze z farnosti jakoby skončil
i společenský život a zvláště práce s dětmi. Rozebírat, co se po jeho odchodu u nás dělo, není
důvodem, proč píši tento článek.
Z důvodu nedostatku kněží došlo i u nás
ke změně, se kterou se i po třech letech těžko
smiřujeme. Farář i kaplan mají trvalé bydliště
na faře v Březnici a do Mirovic a všech ostatních farností dojíždějí. Navenek to vypadá, že
přece všechny základní potřeby věřících jsou
zajištěny, ale pro život farnosti ve střediskovém městečku jako jsou Mirovice, to nestačí.
Kněz „prolítne“ náměstím ke kostelu, kde odslouží bohoslužbu a zase chvátá dále. Pokud
se jedná o pohřeb, vše sice k spokojenosti zařídí paní od pohřební služby, ale osobní styk
s knězem, který je v těchto smutných chvílích
velmi potřebný, ve většině případů není. Proč?
Protože kněží jsou v Březnici, která nikdy pro
Mirovice nebyla střediskem, možná i proto, že
je v příbramském okrese a pracovní příležitosti
i střední školy jsou v Písku, kam většina pracujících obyvatel dojíždí. Farář má žít mezi
lidmi, aby ho poznali i při jiné činnosti (nákup,
sport...). Aby i ten, kdo najde cestu do kostela
jen na půlnoční, nebo ji ještě nenašel, věděl, že
zde je. Důvěra se rodí třeba jen při pozdravu
nebo letmém setkání.
A rozlehlá mirovická fara chátrá a je opuštěná.
Už probleskují zprávy, že je na prodej, nebo se
alespoň hledá nájemce.
A v této situaci dostal pan kaplan nápad. Co
takhle zkusit na pár dní na faře uskutečnit „letní tábor“ pro děti z farností, které k Březnici
náleží?
Sešlo se 20 dětí, od předškoláků až po 15leté.
Z několika domácností se přestěhovalo nádobí
na faru, našly se i kuchařky - radou pomohla
vedoucí skauta z Čimelic - a neskutečné se stalo skutkem. O duchovní náplň se staral P. Mikeš. Ve třech dnech byl čas i pro výlet na Orlík
a Zvíkov, z něhož přikládám fotografii, a kterého se zúčastnil i pan farář Hampl. V té době
přijel do Mirovic cirkus a tak měly děti jeden
večer zpestřený tímto programem. Na ukončení připravily pod vedením pana kaplana netradiční bohoslužbu, kterou zpestřily tím, že čtení
i evangelium zahrály. A na úplný závěr byl samozřejmě oheň a buřtíky. Jen velmi nerady se
děti loučily, a to ještě se slibem pana kaplana,
že se pokusí o „brzké opakování“.
Proč zatím jen slib, že se pokusí? Na faře je
sice zavedené plynové topení, ale tři roky je
vypuštěna voda z radiátorů a jestli se podaří
jej znova obnovit, se neví. Mohla bych se rozepisovat o dalších problémech. Jak vypadá
neobydlená nemovitost, si dovede většina lidí
představit. A kde tedy vzít na provoz finance?

Obávám se, že příspěvky od různých organizací i OÚ skončí. Již nyní se ozývá – máte restituce.
S dětmi jsme v rámci možností pracovali
i „za komunistů“, alespoň nácvikem koled
na Vánoce. Často jsme z úst církevních představitelů slyšeli, že farnost, která nedá církvi
kněze, nebude na něj mít nárok. Z naší farnosti
jsou dva, kteří jsou činní v českobudějovické
diecézi.

Začala jsem vzpomínkou na kněze a skončím
vzpomínkou na jiného - na P. Kosteleckého, který také začínal v Březnici jako kaplan
a v 70. letech byl přeložen do Mirovic, kde
působil přes 20 let. Když již na něj stáří a nemoci doléhaly, říkali jsme mu, aby bohoslužby
ve všední den vynechal. A on odpovídal: „...
Matko, ono se snadno něco zruší, ale obnovit
to, to už jde velmi těžko...“ A v této situaci se
nyní nalézáme. Jana Vondrášková, Mirovice

Římskokatolická farnost Římov slaví
v neděli 29. září 2013

MARIÁNSKÉ MODLENÍ V AMBITECH ŘÍMOVSKÉ LORETY
a zve na tuto zpívanou POUŤ RODIN,
konanou věrně v duchu 300leté jezuitské tradice, jinochy i dívky, snoubence, manžele, rodiče,
děti i prarodiče, a všechny, kterým leží na srdci obroda rodiny do podoby Rodiny Nazaretské.

8.30 hod. - mše sv. v kostele Svatého Ducha
9.15-11.30 hod. - mariánské modlení v ambitech Domku svaté Rodiny Nazaretské,
který je svatyní rodiny, v níž Loretánskou Pannu vzývají zbožní věřící
jako patronku svých rodin a domovů.
Bližší informace na tel. čísle 387987244, mobil 723 064 946,
e-mail: farnostrimov@centrum.cz, www.rimov.eu
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Setkání přátel DUHY - Putim, 24. 8. 2013
V sobotu 24. 8. 2013 v jihočeské Putimi proběhlo setkání přátel a spolupracovníků časopisu časopisu Duha. Duha je dětský katolický
čtrnáctideník pro děti ve věku cca 5-12 let,
vychází v České republice ve spolupráci s rakouskou redakcí již více než 20 let.
Setkání jsme zahájili v poledne slavením mše
sv. v místním kostele sv. Vavřince. Uvítal nás
otec Cyril Havel z Písku – současný šéfredaktor časopisu; mši celebroval dlouholetý bývalý šéfredaktor Mons. Adolf Pintíř z Českých
Budějovic. Otec Cyril na úvod podotkl, že by
byl rád, kdybychom si Putim nespojovali jen
se jménem Jana Cimbury či Josefa Švejka, ale
i s tímto setkáním.
Kostel byl plný rodin s dětmi i lidí dříve narozených – pestrost účastníků byla tak barevná jako
duha sama. Mše sv. byla doprovázená hudebně
rodinou Krejčových (otec rodiny je autorem
hudby k mnoha písním, které při mši zazněly).
Přítomné děti se mohly do hudební produkce
zapojit nejen zpěvem, ale i doprovodem na různé zvukové nástroje.

Po slavení mše sv. jsme se přesunuli na zahradu místní krásné, historické fary. Zde již bylo
připraveno bohaté občerstvení - od chutného
vepříka až po domácí koláče jako od babičky.
Uvítali jsme možnost posedět s přáteli, prožívali radost i z přítomnosti pro nás neznámých lidí
z celé republiky, dokonce i přátel redakce z Německa a Rakouska. Svou milou návštěvou nás
potěšil optimistický a pravděpodobně nejstarší
účastník setkání otec Xaver Kobza.
Pro menší i větší děti byl připraven pestrý program. Svou statečnost si mohly ověřit na stezce
odvahy ve sklepení fary, chlapci byli nadšeni
z možnosti střílet ze vzduchovky nejen na statické terče, ale i růže na špejli vyrobené děvčaty
v koutku tvoření. Střelba z luku přilákala i některé dospělé.
Závěrečným přátelským fotbalovým zápasem
nadšených chlapců a mužů za podpory některých dívek a fandících přihlížejících se v již
podvečerních hodinách setkání zakončilo.
Díky Bohu za krásné počasí (začalo pršet až
v noci), organizátorům a spoluorganizátorům
za přípravu této milé a přátelské akce, která klade důraz na setkání, tak jako duha nám připomí-

ná setkání Boha s námi. Přejeme časopisu Duha
mnoho i nových spokojených čtenářů. Hned si
jej naše rodina musí objednat do schránky...
Eva a Tomáš Záluských
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Obnovené diecézní muzeum v Plzni
V Setkání-Aktuality č. 12 z roku 1999 jsme
upozorňovali na existenci Diecézního muzea
v Plzni, založeného roku 1997 v opuštěném
františkánském klášteře v centru města. Po rekonstrukci objektu s podporou Evropského
programu pro regionální rozvoj – ROP Jihozápad vzniklo ve spolupráci Biskupství plzeňského, Ateliéru Soukup a Západočeského muzea
v Plzni roku 2012 obnovené „Muzeum církevního umění plzeňské diecéze“. Muzeum je
pobočkou Západočeského muzea v Plzni, které
zbudovalo expozici a zajišťuje provoz, zatímco
biskupství poskytuje prostory a spolu s farnostmi značnou část exponátů.
Bývalý minoritský, od roku 1460 františkánský
klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
byl založen krátce po založení města na pravidelném půdorysu kolem roku 1295. Klášterní
kostel je působivé bazilikální trojlodí s válcovými sloupy, vykazující švábsky orientovanou
architekturu. Průčelí barokně upravil známý
místní architekt Jakub Auguston. Gotická křížová chodba kláštera, v níž je umístěna převážná část exponátů diecézního muzea, pochází
z let 1350-80, k ní přiléhá kapitulní síň s pozdější kaplí sv. Barbory, bohatě zdobená figurální výmalbou z doby po roce 1460.
Františkánský klášter byl roku 1950 přepaden
komunisty a mniši odvezeni do internačních
táborů. Po roce 1989 se františkáni do kláštera již nevrátili a jeho budovy po roce 1993
připadly nově zřízenému plzeňskému biskupství. Za zmínku stojí, že plzeňská diecéze tehdy převzala část území z arcidiecéze pražské
a z diecéze českobudějovické, a to zejména
oblasti Domažlicka (region diecéze, v němž se
hlásí nejvíce lidí ke katolické církvi), Přešticka
a části Klatovska; v nedávné době se českobudějovické diecézi vrátily zpět dvě farnosti, Neurazy a Žinkovy na Nepomucku.
Z exponátů jsou velmi atraktivní především
sbírky gotického a barokního výtvarného umě-

Pozdně gotický reliéf sv. Jiří z Malesic v Muzeu
církevního umění v Plzni.

ní a řemesla, soustředěné v křížové chodbě;
v patře se nachází klenotnice s ukázkami bohoslužebných nádob a textilu. V chodbě je převážně z obrazových a textových panelů instalována
výstava, přibližující plzeňskou diecézi a historii oblastí (kulturně-historicky dosti různorodých), z nichž sestává, a vysvětlující některé
církevní pojmy jako svátosti, svátostiny, poutě
apod. Z nejkrásnějších exponátů uveďme především bohatou kolekci gotických Madon, jako
např. Madonu „v naději“ ze Žerovic u Přeštic,
usmívající se Madonu ze Seče u Blovic, Madonu krásného slohu z Pomezí nad Ohří na Chebsku, dále Madonu z Druztové u Plzně, Madonu
z Lochotína (poničeného kostela ve Vojenském
výcvikovém prostoru Doupov), Piety z Bukov-

ce u Domažlic nebo z Nečtin u Manětína. Zcela mimořádný je pozdně gotický reliéf sv. Jiří
z kostela v Malesicích u Plzně nebo dva raně
barokní rozvilinové oltáře s mečíkovými listy
z kostela sv. Mikuláše v Plzni (chátrající goticko-renesanční kostel dnes slouží řeckokatolické církvi). První retabulum je osazeno soškami
českých patronů, druhé soškami Panny Marie
Pomocné a 14 svatých Pomocníků. Z barokního umění určitě stojí za pozornost např. sochy Františka Ignáce Platzera (sv. Prokop a sv.
Vojtěch), Matyáše Bernarda Brauna (Krucifix)
nebo obrazy Petra Brandla (Sv. Albert z Trapani) a Václava Vavřince Reinera (Sen sv. Jakuba).
V klenotnici expozice v patře můžeme vidět
paramenta a precióza, kalichy a monstrance
od gotiky až po 20. století. Z gotických unikátů
jmenujme alespoň pozdně gotickou věžičkovou
monstranci z Malesic (z roku 1503) nebo gotické kalichy z Plzně a ze Zvíkovce. Unikátní
je i gotická výšivka na kasuli z Rokycan, jedna z nejstarších u nás, pocházející z let 137080, dále např. též dvě gotické vitráže z kostela
v Žebnici u Plas. Uměleckými předměty první
kategorie jsou drobná soška Madony z Dýšiny
u Plzně z první poloviny 14. stol., dílo z okruhu Mistra Michelské Madony, nebo renesanční
deskový obraz Madony Poleňské (Poleň u Klatov) z dílny žáků Lucase Cranacha, který je
však v letošním roce z expozice vyjmut kvůli
restaurování.
Město Plzeň je vedle Brna, Litoměřic a Olomouce jedním z českých a moravských biskupských měst, která se mohou pochlubit církevním muzeem. Dispozice a osudy gotického
františkánského kláštera v Plzni se v mnohém
podobají dominikánskému klášteru v Českých
Budějovicích. Objekt je rovněž situován v samém historickém centru města, byl opuštěn
řeholníky roku 1950 a sestává z mariánského
kostela, gotické křížové chodby s rajskou zahradou a přilehlého konventu.
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze je
otevřeno celoročně v úterý až neděli (pondělí
zavřeno) v době od 10.00 do 18.00 hodin.
Jiří Černý

První říjnová sobota na Klokotech

5. 10. 2013

Setkání s Rodinou
Panny Marie
z Nových Hradů
Na téma:

Víra, naděje, láska
14.30-16.00 setkání s komunitou
v domě Emauzy
16.00
modlitba zpívaných
	Klokotských hodinek
16.30
růženec
17.00
mše sv. se závěrečným
požehnáním
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze ve františkánském klášteře v Plzni.
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Sčítání osob bez domova
v Českých Budějovicích a okolí

Zleva: M. Veselá, M.Čermáková a D. Laschová (Týn n. Vlt.).

Dort jako poděkování za pomoc při povodních
Na poslední poradě ředitelů charit v českobudějovické diecézi (27. 8. 2013) se objevila ředitelka
Farní charity Prachatice Michaela Veselá s velkou krabicí. Když ředitelka DCH Michaela Čermáková zvedla víko, tak se všem přítomným rozlil po tvářích úsměv. Byl tam totiž veliký dort
a na něm napsáno DĚKUJI. Podle slov ředitelky prachatické charity dort věnovala paní, které charita při letošních povodních hodně pomohla. Svoji vděčnost tedy projevila tímto milým dárkem.
Alena Růžičková
Mimochodem, dort jsme rozdělili mezi všechny přítomné a byl výborný!

Svoboda a solidarita
po 25 letech od pádu komunismu

Terénní program, v rámci monitoringu osob
bez domova, sečetl bezdomovce na území
Českých Budějovic a vzdálenějších přilehlých
míst kolem Českých Budějovic. Sčítání proběhlo v termínu 13.6.-12.7.2013 a probíhalo
v 11 lokalitách, které pokryly celou plochu
Českých Budějovic. Jednalo se hlavně o centrum (náměstí, Na Sadech, Budvar aréna, Slávie, Sokolský ostrov, Lannova ulice, nádraží,
okolí Mercury, atd.), Park Stromovka (camp,
Kaufland, loděnice), okolí větších nákupních
center (Igy - Pražské předměstí, Palackého náměstí, U Trojice, Pekárenská ulice...; Mercury;
Tesco a Globus); periférie města směr Tábor
(Severní zastávka, zahrádky za tratí...), směr
Hluboká nad Vltavou, směr Boršov, Kasárna,
Vrbenské rybníky, Suché Vrbné, Rudolfovská,
Nemanice. Dále Havlíčkova kolonie, okolí Malše, sídliště Máj, Vltava a Šumava.
Mnoho z těchto osob využívá služeb terénního
programu i služeb Domu sv. Pavla, které spadají pod Městskou charitu České Budějovice, jiní
také využívají služby Preventu nebo Poradny
Eva. Pár jedinců nevyužívá žádné sociální služby, avšak terénní program se snaží tyto osoby
kontaktovat a začít s nimi pracovat na jejich
aktuálních potřebách.
Podle našich zjištění je ve výše zmíněných
lokalitách celkový počet osob bez domova
celkem 94, z toho 77 mužů a 17 žen.
Bc. Ingrid Dulawová,
vedoucí terénního programu

V roce 2014 uplyne 25 let od pádu komunistického režimu ve střední a východní Evropě.
Tomuto tématu věnovala německá nadace Renovabis letošní kongres.
17. mezinárodní kongres Renovabis se konal
v německém Freisingu 28.-30. srpna 2013. Zúčastnilo se jej kolem 350 osob z 30 zemí. O zodpovědné svobodě přednášel kardinál Reinhard
Marx, mnichovský a freisingský arcibiskup.
Kongres se nesl v duchu přemýšlení a diskusí o tom, co všechno obsahuje svoboda a jaké
důsledky z ní vyplývají. Jsme ochotni přijmout
zodpovědnost za vlastní činy? Zodpovědnost
je přeci nedílnou součástí svobody... Nadace
Renovabis dlouhodobě podporuje projekty Diecézní charity České Budějovice, např. projekt
Dobrovolníci v nemocnici. Za Diecézní charitu
České Budějovice se kongresu zúčastnily ředitelka Michaela Čermáková a vedoucí Dobrovolnického centra Věrka Michalicová.
-vmJedna z mnoha diskusí o přestávce, tentokrát
o svobodě, zodpovědnosti, vyjádření církve k narůstajícímu rasismu atd. Na fotce zleva: plzeňský
biskup František Radkovský, ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice Michaela Čermáková,
P. Bohuslav Švehla, pověřený správou duchovní
služby pro Čechy v Německu, a Mons. Adolf Pintíř, generální vikář českobudějovické diecéze.
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Dětský tábor aneb Cesta do Afriky
Diecézní charita České Budějovice uskutečnila týdenní dětský tábor pro 16 dětí ze sociálně slabých rodin. Jejich rodiče jsou klienty
Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi. Tábor
se konal na statku kousek od Hluboké u Borovan a zúčastnily se jej děti ve věku 6-11 let.
Celý tábor byl tentokrát orientován na Afriku.
V programu nechyběly obrázky a vyprávění o africké zvěři, vyrábění afrických korálů
a sandálů, promítání filmu o africké kultuře.
Samozřejmostí byly hry s africkou tematikou.
Za každou hru si děti mohly vysoutěžit tzv. táborové penízky, za které každý večer „nakupovaly“ v táborovém obchůdku. Do něho svými
dary přispěla Kongregace sester Nejsvětější
svátosti a firma C&A.
Krom zmiňovaných aktivit děti nejvíce zaujala
hra Živé pexeso. Živé pexeso je obměna klasického kartičkového pexesa. Kartičky představují
dvojice dětí, které jsou postupně odkrývány.
A jako každý rok, i letos ovládla volné chvíle
vybíjená. Pro velký zájem se uspořádal i turnaj.
Ve velkých vedrech jsme se schovali v lese, kde
jsme vystavěli domečky pro skřítky. Teď už jen
čekáme, zda je do příštího roku někdo obydlí.
Mezi další aktivity patřilo spaní venku ve stanech. To se dětem líbilo natolik, že se během
pobytu zopakovalo hned dvakrát.
Pod stany pak proběhla také návštěva policistek
z českobudějovického oddělení. Měly připravené poučné povídání, poznávání dopravních
značek, ale také projížďku na koloběžkách.
Druhou návštěvou byla firma Ká-servis, která
nám zdarma zapůjčila rafty. A ač nebylo počasí
nejlepší, jízdu na lodích a jejich přeskakování si
užily nejen děti, ale i dospělí.
Velký dík patří členu místního mysliveckého
sdružení panu Rostislavu Kubouškovi, který
děti vzal na projížďku oborou. Ukázal jim kr-

mení divokých prasat, daňků a kachen. Tento
zážitek děti provázel celým táborem a ještě
dlouho bude. K zvířátkům se děti dostaly také
v Borovanech, kam jsme vyrazili na Ovčácké slavnosti. Děti si mohly pohladit ovečky
a s velkým zaujetím sledovaly jejich stříhání.
Pomocí různých her, aktivit, ale i volných chvil,
kdy děti dělaly to, co je baví, si všichni na táboře našli nové kamarády. Stmelení dětí se projevilo také při závěrečné diskotéce, kde si všichni
užili mnoho zábavy. Loučení na nádraží bylo
smutné a mnohým malým i velkým táborníkům
se domů ještě nechtělo. A tak jsme si slíbili, že

Týden pro duševní zdraví - Domino vás zve
Týdny pro duševní zdraví probíhají během září po celé České republice a jejich smyslem je
informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním. Také českobudějovické
Domino připravilo řadu zajímavých aktivit.
Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice pořádá v září Týden pro duševní zdraví 2013.
Cílem je seznámit veřejnost s nejrůznějšími
aktivitami, které poskytují lidem s duševním
onemocněním. Zároveň se snaží oslovit veřejnost s tématem duševního zdraví a duševního
onemocnění, které je ve společnosti často tabuizované.
Domino nabízí veřejnosti mnoho zajímavých aktivit:
* V úterý 17. 9. (9-17 hod.) zve Domino

do své keramické dílny, kde si příchozí mohou vyrobit nebo namalovat vlastní výrobek.
* V úterý 24. 9. (celý den) Domino pořádá
Den otevřených dveří a vyzývá veřejnost, aby
se přišla seznámit s činnostmi, kterým se zde
věnují.
* Ve středu 25. 9. (od 15 hod.) se lidé z veřejnosti mohou přijít potěšit na canisterapii
s canisterapeutickými psy.
* Ve čtvrtek 26. 9. (od 14 hod.) lze absolvovat
přednášku a praktickou ukázku, jak je možné
-jhtrénovat vlastní paměť.

Domino - služba pro lidi s duševním onemocněním (Městská charita Č. Budějovice)
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice, Mgr. Kateřina Kosová, tel. 776 655 343
e-mail: katerina.kosova@mchcb.cz

se za rok zase všichni setkáme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům, kteří se ve svém volnu věnovali přípravě
programu pro děti, realizaci aktivit, ale také vypomáhali s chodem tábora.
Děkujeme také zmiňovaným policistům z českobudějovického oddělení, firmě Ká-servis
a Kongregaci sester Nejsvětější svátosti za zájem o děti a podpoření chodu tábora. Finančně
na tábor přispěl Magistrát města České Budějovice, firma Čevak, a.s., MUDr. Marie Heřmanová a paní M. K., která si nepřeje zveřejnit své
jméno. 
Bc. Nikola Erhartová

Sbírka školních potřeb
v Poradně Eva
Poradna Eva při Diecézní charitě v Českých
Budějovicích uspořádala na konci prázdnin
opět sbírku školních potřeb. Tak jako každý rok se v poradně sešlo množství školních
pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin –
školní tašky, penály, sešity, obaly, psací potřeby, barvy, štětce, aj.
Vycházíme z toho, že začátek nového školního
roku je pro některé rodiny finančně velmi náročný a stresující a snažíme se alespoň malým
příspěvkem ze sbírky školních potřeb rodinám
a jejich dětem s výbavou do školy pomoci.
Díky laskavým dárcům jsme do uzávěrky tohoto čísla mohli podpořit již 140 dětí. Toto číslo
ještě není definitivní, neboť sbírka nadále trvá.
Všem, kteří přispěli, z celého srdce děkujeme!
Mgr. Lucie Kolářová, vedoucí Poradny Eva
při Diecézní charitě České Budějovice
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Léto na sídlišti Máj očima Charity
Jak vnímají docházení za dětmi na sídliště
Máj dobrovolníci, kteří tam s nimi strávili léto? A kolik bylo vlastně dobrovolníků
a dětí?
Letošní léto bylo pro nás v Českých Budějovicích velice náročné. Po dramatických událostech na sídlišti Máj z konce června jsme spolu
s mnoha dobrovolníky Diecézní charity České
Budějovice docházeli celý červenec a srpen
za dětmi z Máje v rámci projektu Streetwork
Máj. Cílem bylo nabídnout dětem každé úterý
a čtvrtek v podvečer hry, soutěže, výtvarné činnosti a sportování. To vše proto, aby děti mohly
zažít hezké prázdniny (na jejich počátku se většina rodičů bála kvůli nepokojům děti pouštět
ven).

Streetwork Máj v číslech
Podařilo se nám pro Streetwork Máj získat
část veřejnosti a jsme za to vděční. Přesně 20
dobrovolníků věnovalo společně s pracovnicí
Diecézní charity Č. Budějovice Věrou Michalicovou neuvěřitelných 257 hodin práce pro děti
převážně z romských rodin, které na naše aktivity docházely! A že dětí nebylo málo - průměrně
chodilo 34 dětí ve věku 5-11 let, dospělých bylo
většinou 7-10 (pro upřesnění: 20 nás tam nikdy
najednou nebylo, dobrovolníci se střídali).
Celkové výstupy, souhrn zkušeností dobrovolníků ze Streetworku Máj
Vznikla velká skupina romských dětí, do které se nechtěly přidat děti z majority. Cestu pro
úspěšnou integraci proto vidíme v práci s menšími skupinkami dětí. Jako jednu z mála platforem, vhodných pro integraci, vidíme školu. Tam
musí chodit všechny děti. (Jinam bohužel ne.)
Proto doporučujeme skupinovou činnost zaměřenou na spolupráci dětí ve třídách, nikoliv
pouze výuku zaměřenou na výkon jednotlivců.
Pokračování Streetworku Máj by mělo velký
smysl, ale pouze přímo na Volfovce, tj. nevodit
děti z Volfovky jinam, ale hrát si s nimi a rozvíjet je přímo tam, kde žijí. To předpokládá následující:
1. povolit míčové hry na vnitřním dvoře Volfovky;
2. udělat hřiště pro děti přímo ve vnitřním dvoře Volfovky s tím, že by byl správcem někdo
z místních obyvatel, ideálně některý z Romů.
Etapové hry byly změnou, úžasným osvěžením,
děti se na ně těšily (předtím už je program přestával bavit, začínal být prázdný). Děti měly
zpětnou vazbu z papíru se seznamem stanovišť,
na nichž jim dospělí zapisovali, jak se jim podařilo stanoviště zvládnout.
Děti se na Streetwork opravdu těšily, bavilo je
to. Romské děti zažívaly, že si s nimi hrají lidé
z majoritní společnosti.
Dobrovolníci zmiňovali slova jednoho z policistů při akci Máj spolu, který řekl: „A kde jsou
teda ty děti, které dělají bordel?“ Protože děti,
které na akci Máj spolu byly, se chovaly slušně,
hezky. Reakce policisty dobrovolníky potěšila.

Děti se hodně snažily. Respektovaly dobrovolníky, pravidla a hranice, které jsme nastavili.
Byly úžasné. Když jsme něco vymysleli, tak
o to měly zájem, chtějí se hodně učit a mají
snahu respektovat pravidla. Mají nadšení zkusit cokoliv nového, dalšího. Nevadí jim, když
napoprvé neuspějí, chtějí se to naučit a zkusit
znovu. V tom jsou obdivuhodné.
Co se dělo na Streetworku během léta - výňatky z poznámek k jednotlivým setkáním s dětmi

Úterý 16. 7. 2013, první setkání s dětmi:
Napoprvé se nás sešlo pět dospělých a připravili
jsme program pro děti v době 17.00-19.15 hod.
Na „Pince“ ale na začátku ani jedno dítě. Proto dvě z nás zašly dovnitř sídliště, aby pozvaly
místní děti ke hrám. Z počátku se jednalo o asi
16 dětí. S těmi jsme si nejprve v kroužku sedli,
každý se představil a řekl, co má rád. Pak už šli
kluci hrát fotbal, děvčata a menší děti si vybraly
jiné aktivity (badminton a líný tenis, létající talíř, kreslení obrázků pastelkami na papír a také
křídami na asfalt, dvě velké atrakce – lano, přes
které děti přeskakují a druhé lano, natažené
mezi dva stromy, po němž děti balancují). Tak
se nám i podařilo v pěti lidech dobře zvládnout
celkem 35 dětí, které se postupně objevily a zůstaly až do konce. Na děti z povzdálí dohlíželo
asi 7 maminek – říkaly, že se bojí, jestli nepřijdou skini, a raději děti hlídají. Mluvila jsem pak
s nimi, vyjadřovaly bolest nad tím, jak se k nim
staví většinová společnost, lidé na úřadech, kteří jim např. na pracáku říkají: „Nezlobte se, ale
práci nemáme ani pro SVOJE lidi, natož pro
Vás.“ A také je trápilo, že zatímco si děti hrály pod dohledem pracovníků Charity (na dálku
rozeznatelných v charitních tričkách), nikdo
z okolních paneláků neřekl ani slovo. Ovšem
kdyby si stejným způsobem hrály děti bez naší
asistence, bylo by mnoho poznámek, oznámení

na Policii na velký hluk apod. Také si stěžovaly,
že ve vnitřním prostoru Volfovky jsou městem
zakázány míčové hry – jak je možné, že o pár
desítek metrů dál nejsou také zakázány? Jedna
paní z majority, která seděla před panelákem
na schůdku, se nás z charity po skončení SW
Máj ptala, jestli sem takto budeme chodit každý
den. Že by to asi místním začalo za chvíli vadit. Uklidnilo ji, že to bude pouze jednou týdně
a už nic nenamítala. To byl jediný případ, kdy se
nás někdo z většinové společnosti na něco ptal.
Jinak jsme nezaznamenali žádné negativní komentáře. Zdá se, že se na nás z paneláků kolem
„Pinky“ dívalo zpoza záclon dost lidí z majority. Právě ti by jistě uvítali informace, co se
dělo, jak často tam budeme chodit... Stejně jako
jiní, kteří na nás opatrně z dáli pokukovali. To
by mohl být úkol pro psychosociální týmy, stejně jako povídání s maminkami dětí, které na ně
dohlížejí.

Čtvrtek 18. 7. 2013, druhé setkání s dětmi:
Ve čtvrtek to bylo dost děsné - obrovské množství lidí (přišlo 47 dětí, k tomu pouze 3 dospělí z Charity) - připadala jsem si jako na pouti.
V tent moment jsem vůbec nechápala, co a proč
tam děláme... Neměli bychom se nějak domluvit, co je vlastně cílem našeho konání? Chceme
naučit děti, aby si dokázaly hrát, i když tam nikdo s nimi nebude? Nebo jim jen zaplnit 4 hodiny týdně? Já vyrůstala na sídlišti, venku jsme
byli pořád a pořád jsme něco hráli - gumu, panáka, vybíjenou, kuličky... Nikdo z dospělých
nás neorganizoval. Je to něco, co chceme ty děti
naučit? Zároveň je třeba si uvědomit, že doba
pokročila a u nás na vsi jsou buď malé děti s rodiči na prolézačkách a nebo děti od 11 let výš
někde „zašité“. Nějak se vytratilo to společné
hraní. (Zpráva dobrovolnice E. Z.)
Pokračování na 13. straně.
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Diecézní charita informuje
Pokračování z 12. strany.

Úterý 23. 7. 2013, třetí setkání s dětmi:
Dnes jsme byli za dětmi „Na Pince“, to je kousek od základky na Máji, a bylo to bezva. Přišlo
asi 35 dětí, konečně se začínají postupně přidávat i děti z majority! K tomu bylo 8 dospěláků a bylo to pohodové, příjemné. Děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali, byli
skvělí! Opravdu, bez vás všech, dobrovolníků,
by takové projekty nebyly vůbec možné. Klobouk dolů! A těšíme se už teď na čtvrtek, na děti
a dobrovolníky a vůbec... na Máj!

Čtvrtek 8. 8. 2013, osmé setkání s dětmi:
Akce Máj spolu. Dobrovolníci Diecézní charity Č. Budějovice doplňují program odpoledne o sportovní aktivity (balancování na laně,
házení kroužků na cíl, housenky, míčové hry,
kreslení, atd.). Konečně se díky divadlu a všem
dalším atrakcím podařilo, že přišly i děti z majority! Byly to spíše děti rodičů, kteří sympatizují s myšlenkou společného soužití na Máji,
ale přesto je to obrovský úspěch! Napočítali
jsme celkem 70 dětí, od nás z Charity pomáhalo
9 dospělých.

Čtvrtek 15. 8. 2013, desáté setkání s dětmi:
Etapová hra. Postupně přicházely další a další
děti, chvilku po osmé večer jsme končili s posledními. Děti plnily úkoly na sedmi stanovištích zaměřených na rozvoj dovedností a myšlení. Tematicky se hra vztahovala ke zvířatům,
která žijí v České republice. Jednotlivá stanoviš-

tě byla: 1. Skáče jako zajíc, leze jako housenka
(pohybové stanoviště). 2. Magický svět motýlů
(výtvarná dílna). 3. Pracovitá včelka (pohybové
stanoviště). 4. Chytrý jako liška (hádanky pro
děti). 5. Má sluch jako kočka (rozpoznávání
věcí a činností podle zvuků ve sluchátkách). 6.
Klapy, klap, letí čáp (lovení rybiček z rybníka).
7. Holubí pošta (psaní pohlednic, skládání puzzle a rozstříhaných pohlednic pro menší).
Děti chodily po dvojicích, každé obdrželo

na startu papír s obrázky stanovišť, na každém
z nich pak dospělák zapsal výsledek (tak jsme
přesně věděli, která stanoviště už dítě absolvovalo). Děti hra moc bavila a chtějí ji za každou
cenu znovu. My dospělí musíme vylepšit organizaci dětí (na začátku byla veliká a dlouho
trvající fronta čekajících). Jinak - i dospělí byli
spokojeni, byla to konečně první hra, kde byly
děti celkem organizované a hry měly hlubší
Věrka Michalicová
smysl. 

Diecézní centrum mládeže

V rytmu samby
Tyto prázdniny jsem prožila snad jedny z nejkrásnějších dní v mém životě. Zúčastnila jsem
se totiž Světových dnů mládeže v Brazílii.
Dlouho mi vůbec nedocházelo, že je to skutečnost. Byla to pro mne opravdu ohromná
zkušenost a proto bych se s vámi chtěla o pár
dojmů podělit.
Tak jako každé světové setkání bylo i toto rozděleno na dvě části. První týden se konal tzv.
předprogram v brazilských diecézích a další
týden jsme se přesouvali na hlavní program
s papežem Františkem do Rio de Janeira. Již
jsem se zúčastnila dvou světových setkání a zatím pro mne vždy byla nejpoutavější ta druhá,
hlavní část setkání. Ale letos tomu bylo naopak.
Totiž farníci z našeho hostitelského města Barra do Pirai nás tak neuvěřitelně vlídně přijali
mezi sebe, že se mi ani nechtělo odjíždět. Nikdy jsem takovou vřelost u nás v republice ani
jinde nezažila. Na to nezapomenu. Naše domácí, paní Gisa, byla naprosto skvělá. Když začala
své boky vlnit v rytmu brazilské samby, vůbec
byste do ní neřekli, že je jí osmdesát let.
Celkově mi přijde, že se k sobě brazilští křesťaPokračování na 14. straně.
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S pohledem upřeným
dopředu
Se začátkem školního roku přicházejí různá
předsevzetí, úkoly a očekávání. Péče o mládež, která je školním či akademickým rokem
rámována, na tom není jinak. Řečeno parafrází sv. Pavla, hledíme k tomu, co je před námi.
V rámci pastorace mládeže to však není „pouze“ zvládnout další školní rok, správně se rozhodnout o budoucí škole, zaměstnání, povolání,
životnímu partnerovi apod., ale jde nám o to,
udělat krok nebo alespoň krůček k cíli, jímž je
účast na životě Božího království.
Během prázdnin jsme mohli být svědky farních
či jiných táborů, na nichž se mládež podílí, možná jsme zaznamenali různé akce společenství
mládeže nebo pobyty pro mládež organizované. V naší diecézi se již po páté uskutečnil ENTERcamp a letos opět i ENTERjunior. Věřím,
že pro všechny se stalo velkým povzbuzením
setkání s papežem Františkem na Světových
dnech mládeže v Rio de Janeiro. Událost, jíž
se účastnila i skupinka mladých z naší diecéze,
byla velice sledovaná. Papež povzbuzoval mladé k vztahu s Kristem, k vnímavosti a aktivitě
tváří v tvář bolestem a utrpení ve světě, k nesení zkušenosti evangelia a v neposlední řadě
k životu ve společenství církve. Nepřeslechnutelná byla také jeho touha propojovat svět mladých a starých lidí.
Nicméně nechceme se zahledět do minulosti, ale opřeni o to, co jsme zakusili, chceme
i v nadcházejícím čase jít s mladými lidmi
cestou učedníků. Proto ve spolupráci s kaplany pro mládež připravujeme tematické Večery
mladých na různých místech diecéze, stejně tak
víkendové obnovy či vícedenní setkání.
Diecézní centrum života mládeže kromě obvyklých duchovně-formačních a prázdninových pobytů nabízí zázemí, kterého mohou
mladí lidé využít kdykoli během roku (skupiny
i jednotlivci). Rádi bychom vám postupně představovali nejen aktivity, ale také členy týmu.
Moc děkujeme za modlitební, materiální i morální podporu práce s mládeží! Budeme velice
vděční, když mladé lidi budete na možnosti,
které mají v rozvíjení víry, upozorňovat a zvát.
Dobrodince zvlášť zahrnujeme do našich modliteb!  Roman Dvořák, ředitel DCM a DCŽM

Změny v týmu
Během prázdnin proběhlo několik změn v týmech DCM a DCŽM na Ktiši.
Již na jaře odešla z Diecézního centra mládeže Vendula Krůlová, kterou teď vystřídala
Tereza Beránková.
Z  týmu na Ktiši také na konci srpna odešel
Standa Štangl. Děkujeme za jeho nasazení
a práci s mládeží a přejeme mnoho úspěchů
v kněžské formaci.
Nově tým na Ktiši obohatí Jirka Rot a Jana
Kurková. Postupně vám všechny blíže představíme.

Pokračování z 13. strany.

né chovají moc hezky. Když přijdou do kostela, pozdraví se spolu, řeknou si, co je nového,
zasmějí se. A vše mi přišlo naprosto upřímné.
Vtipné je, že při pozdravení pokoje musí farář
skoro čekat, než se všichni doobjímají a opět
se připraví k modlitbě. Co se mi na jejich mši
v kostele moc líbilo, je hned v úvodu jejich hudebně zpracované a zpívané „Ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého“. Když pak začali tleskat na přivítání Ducha Svatého mezi nás, byl
to pro mne až dojemný pocit. Bohoslužbu tam
opravdu prožívají hodně emočně.
Další silný zážitek mám z večerní vigilie v Riu,
která probíhala na pláži Copacabana. Sešly se
zde přes 3 miliony mladých lidí a dalo by se

tedy předpokládat, že to bude dost šrumec. Ale
jakmile nás papež vybídl k tiché adoraci, vše
ustalo a já slyšela jen vlny oceánu, klidný vánek
a občas i helikoptéry, které brázdily noční oblohu. Přála bych to každému zažít. Byla to naprostá nádhera, pozorovat tolik mladých z celého
světa v takovém klidu a míru. A dodalo mi to
nové odvahy, že mladí křesťané tu na zemi jsou
a není jich málo. A proto je třeba, abychom
své životy opravdu nějak naplno a smysluplně
využili a nebáli se ozvat v pravou chvíli a tím
usilovali o lepší a spravedlivější svět. Protože
hlas 3 a půl milionů lidí snad nemůže být zameten do kouta tak lehce. Tak vzhůru do toho!
Ať v rytmu samby či naší české polky. Kéž nám
Bůh pomáhá.
Eva Hlaváčová, účastnice setkání v Riu

Česká výprava v na Světových dnech mládeže

Letošních Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru se zúčastnila také výprava z České republiky.
Do Brazílie se z českobudějovické diecéze vydalo 12 z celkového počtu 150 českých poutníků.
Účastnili se i kardinál Dominik Duka a biskup
Pavel Posád, který má v ČBK na starosti mládež.
Před samotným setkáním probíhal v jednotlivých brazilských diecézích Týden evangelizace.
Brazilské rodiny přijaly české poutníky do svých
domovů s otevřenou náručí přesně jako socha Ježíše na Corcovadu. Připravili si pro ně duchovní
i kulturní program v několika farnostech města
Barra do Pirai. Během něho měli poutníci možnost poznat historické i přírodní památky, navštívili typickou brazilskou farmu fazendu, kde
pracovali otroci, ale podívali se i na místa, kde
se místní církev stará o chudé a nemocné. Liturgie je v Jižní Americe pro Středoevropany docela
divoká. Alespoň ale mohli mladí Češi při mších
svatých plně poznat radost z víry, jaká se u nás
jen tak nevidí. Týden evangelizace tedy splnil
svůj úkol na obě strany. Podle vyjádření jednoho
Brazilce nikdy jindy tolik místní mládeže v kostele nebývá.
Rio de Janeiro přivítalo poutníky deštivým počasím. To společně s velkou vzdáleností do centra města ztěžovalo účast na festivalu mladých
a hlavním programu. Češi se ale nenechali od-

radit. Po českém dopoledním programu, který
obsahoval katecheze biskupů, vyráželi do města
na zahajovací mši, přivítání papeže nebo páteční
křížovou cestu. Proběhlo i setkání s potomky Čechů žijících v Brazílii. Kardinál Dominik Duka
jim daroval a požehnal kopii Pražského Jezulátka. Poslední dny se ukázalo slunce a závěrečná
vigilie i nedělní mše se podle odhadů účastnily
až tři miliony věřících. Papež František je vyzval,
aby šli, nebáli se a sloužili. V nedělním kázání
řekl, že mladým lidem mohou nejlépe přinést
evangelium jejich vrstevníci: „Nést evangelium
znamená nést Boží moc, vytrhávat a hubit zlo
a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, netolerance a nenávisti, stavět nový svět. Ježíš Kristus
s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež s vámi
počítá!“
Další dny odlétaly první skupinky Čechů domů,
jiní ale ještě podnikli cestu do Aparecidy, což je
druhé největší americké poutní místo. V úterý
30. července sloužil kardinál Dominik Duka českou mši v malé kapli v soše Krista Vykupitele
na hoře Corcovado. Tématem setkání byla věta
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19). Mladí odjížděli z Ria nejen
plni turistických zážitků, ale hlavně povzbuzeni
ve víře a odhodláni naplnit motto setkání u sebe
doma.
Jan Pilař
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ENTERcamp
Přesně uprostřed letních prázdnin se sjelo asi
150 mladých lidí do Diecézního centra mládeže
na Ktiš. Konal se zde totiž již pátý ročník ENTERcampu pro mladé křesťany ve věku 16-23
let. Stovka účastníků, mezi nimiž byli staří známí, ale i nové tváře, sem přijela načerpat nové
síly do duchovního i běžného života, poznat
nové přátele a vytvořit jedno velké společenství
učedníků Krista.
To bylo také tématem celého týdne. Účastníci
šli po stopách učedníků a na známých příbězích si připomínali jednotlivé etapy života víry.
Pomoci jim k tomu měly jak katecheze, které si
pro ně každý den připravil někdo z kněží nebo
někdo tématu znalý, tak také diskuse v kmenech se svými vrstevníky. Každý den se také
všichni scházeli ke společné modlitbě. Ráno
se organizátoři snažili nabídnout různé druhy
modlitby žalmu a modlitby s Písmem, večery
byly tematické. Byla nabídnuta svátost smíření, přímluvná modlitba a tichá adorace. Velký
ohlas sklidila také kapela, která celý týden
společný program doprovázela a pomáhala tak
účastníkům vstoupit do modlitby a chválit Pána
nejen slovy.
V programu se ale také nezapomínalo na oddych a zábavu. Každý den se účastníci mohli

zapojit do nějakého kolektivního sportu, ale
také bylo možné vyzkoušet si sporty méně tradiční jako lukostřelbu, žonglování či střelbu ze
vzduchovky. Kdo měl zájem, mohl rozvíjet své
kreativní dovednosti.

Po společném týdnu se mladí rozjeli do svých
domovů s novým nadšením a mnozí také s touhou předávat ho dále mezi své blízké ve svém
okolí. Ať jim Pán v tomto žehná a zůstává
s nimi! 
Marta Němečková

Léto na Ktiši

Zveme:

* Večer mladých Sušice: pátek 20. 9.
od 17 hod.
* Večer mladých Mirovice: pátek 4. 10.
od 18 hod.
* Večer mladých Třeboň: pátek 11. 10.
od 18 hod.
* Christ-life: 18.-20. 10., Nová Cerekev
* Podzimní prázdniny na Ktiši: 25.30.10. 2013
Informace o chystaných akcích najdete
na dcm.bcb.cz
* Františkánské misie: 9.-12. 10.
http://www.frantiskanskemisie.cz/ceskebudejovice/

O letních prázdninách bylo v ktišském centru života mládeže (DCŽM Ktiš) živo. Během dvou měsíců se tu vystřídala celá řada akcí: na tábor sem vyrazili ministranti z Protivína a děti z Borovan.
Pražští animátoři zde uskutečnili několikadenní kurz nazvaný Get Away. Ve spolupráci s rakouskými hudebníky tu proběhlo česko-rakouské hudební soustředění Jam Days. Ktišské centrum již
počtvrté hostilo ENTERcamp, duchovně zaměřený tábor pro mladé lidi ve věku 16-23 let. Druhým
rokem mu předcházel též ENTERjunior pro věkovou kategorii 13-15 let. Vysokoškolákům a „cetiletým“ ktišský tým nabídl exercicie s mottem „Bohatí ve víře“. Zdejšího zázemí ke společné dovolené využily rovněž rodiny z různých koutů naší diecéze. Během léta sem na kratší dobu zavítali
jednotlivci či malé skupinky, kteří zde hledali odpočinek, zábavu i duchovní povzbuzení. Někteří
přijeli přímo s cílem přiložit ruku k dílu a pomoci během akcí nebo s údržbou domu. Koncem srpna
osazenstvo centra spolu s místními obyvateli oslavilo ktišskou pouť k sv. Bartoloměji. Rozloučení
s prázdninami na Ktiši prožili mladí z farnosti Pfarrkirchen v Německu. Ačkoli léto končí, ktišský
tým zůstává v centru stále, aby připravoval víkendové programy a vytvářel přátelské prostředí,
Za tým DCŽM Jarka Kubešová
do kterého mohou mladí lidé kdykoli přijet. 
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Být tak jednou královským dítětem…
To by si možná přál nejeden ze čtenářů Setkání.
Ale něco takového jsme mohli zažít s rodinami
na duchovně relaxačním pobytu v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích. Bohuslavice již
svým krásným názvem slibovaly, že se budou
dít nevídané věci - a také se děly. Celý týden
byl opravdovou oslavou Boha – v mnoha rozměrech. Sešly se rodiny s různě starými dětmi,
na pobyt se odvážili i nevěřící, děti od prenatálního věku až po téměř slečny. V článcích
o pobytu píší rodiny samy, ale napsat to, co
se událo v duši člověka, s jeho vírou, to není
tak jednoduché. A přesto se událo. V závěrečném večeru a v hodnocení se ozval vděčný hlas
za nový začátek ve vztahu, kde to dříve skřípalo
(ono to navenek vůbec nemusí být vidět), zazněl
hlas naděje, že bude lépe, slyšeli jsme svědectví o tom, že do srdce přišla příjemná pohoda
a duševní rovnováha a chuť hledat i nadále
cestu víry v životě. Určitě to není vše, věci se
dějí často v skrytosti, ale byl to týden, za který
je třeba poděkovat. Bohu na prvním místě, ale
i všem účastníkům, od nejmenších po nejstarší – pobytu se účastnili i prarodiče s vnoučaty.
Každý měl své nezastupitelné místo, svou roli
ve skupině, která čítala celkově 48 hlav.
Ale zpátky na začátek… Proč je v nadpisu
řeč o královském dítěti? Tak se totiž jmenoval
program pro děti, který probíhal samostatně
v době, kdy rodiče měli svůj program „dospělácký“ nebo konečně také čas jen pro sebe. Sílu
tohoto královského poslání jsme si uvědomili všichni a věřím, že budeme s Boží pomocí
s moudrostí spravovat cesty nejen své, ale i našich dětí a nám svěřených.
-ap-

Úvodní entrée seznamovacího večera navodilo královskou atmosféru.

Dovolená v Bohuslavicích

Letošní dovolená pro rodiny pořádaná Diecézním centrem pro rodinu v Českých Budějovicích se odehrála ve dnech 18.-24. 8. 2013
na Hospodářském dvoře v Bohuslavicích.
Jak sám název zvoleného místa napovídal, očekávali jsme, že se bude jednat o místo blízké
dětským srdcím, a tak jsme se na pobyt i s našimi čtyřmi dětmi přihlásili a v příslušný čas
dojeli do Bohuslavic. Děti byly dle očekávání
od prvního okamžiku nadšené, zatímco my
jsme nejprve lehce rozdýchávali přesně organizovaný a na náš první, nezkušený pohled,
dosti nabitý program. V této chvíli je nutno podotknout, že na tomto typu dovolené jsme byli
poprvé.
Nicméně naše obavy se rozplynuly hned v pondělním dopoledni, kdy jsme mohli předat děti
do péče animátorek a sami se ponořit do hloubky přednášky P. Michaela Špilara, t. č. z Kostelního Vydří, který nás uvedl a nadchl pro dobro
stvoření a zejména člověka, jenž byl v Božích
očích viděn jako velmi dobrý. S tímto optimistickým pohledem na sebe jsme pak mohli vyPokračování na 17. straně.

Princezny přece neodkládají koruny ani při obědě...

Chuť poslouchat přednášku byla silnější než pokušení pálenice – čí je to zásluha? ;-)
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Diecézní centrum pro rodinu
Pokračování z 16. strany.

kročit vstříc dobrodružstvím celého týdne. A že
jich nebylo málo. Ať již ve formě posilování
ducha formou dalších inspirativních námětů
P. Michala, praktických podnětů manželů Poláčkových a zejména mší sv. určených rodičům
i celým rodinám, tak samozřejmě všech možností, které nabízel celý areál hospodářského
dvora. Pro děti pak byla po dvě odpoledne zajištěna jízda na koních, při kterých se mnohé
z nich poprvé podívaly z koňského hřbetu, dále
pak společná návštěva kláštera v Nové Říši
s možností malování hrnků v prostorách keramické dílny Novoříšské keramiky či prohlídka
zámku v Telči.
V neposlední řadě pak chceme vyzdvihnout
službu služky, rytíře a princezny v podání
usměvavých animátorek Ester, Adély a Marušky, které se obětavě staraly o všechny děti
v době, kdy rodiče měli samostatný program.
Pod jejich vedením děti nadšeně připravovaly
a vyráběly vše potřebné pro závěrečné rytířské
klání všech rodin.
Všichni účastníci, tj. 20 dospělých a 24 dětí,
vytvořili živé společenství, jež otevřelo prostor
i pro řešení konkrétních situací v rodinách.
Naše první seznámení s touto formou organizované dovolené tak vyústilo ve velmi příjemný
zážitek, tvořený jak vlastním prostředím hospodářského dvora od ubytování počínaje, přes
stravu a celkovou vybavenost konče, tak neméně inspirativní a hlubokou tematikou programu
P. Michaela a manželů Poláčkových. Domů
jsme tak odjížděli odpočinutí a naplnění radostí, pokojem a elánem do dalších dní.
Tímto též chceme poděkovat všem, kdo přispěli
ke zdárnému průběhu těchto volných dní a zároveň i popřát vše dobré do dní příštích. A těšíme se snad někdy na viděnou!
Miroslav a Blanka Papežovi
Manželské setkání se letos konalo ve vesnici

Která z holčiček nesnila o jízdě na běloušovi? A tady mohly i nejmenší děti!

Manželské setkání v Bohuslavicích pořádané DCR
Bohuslavice u Telče, zde pro nás bylo připravené ubytování a stravování v hospodářském
stavení. Tam jsme také společně trávili větší
část volnočasových aktivit, které byly jednak
připravené DCR, jednak ponechány na výběru
rodičů a dětí.
Děti i rodiče měli možnost se každý den dojít
podívat na koníky, poníky, oslíky, lamy, ovce,
kozy a pávy. Okolní krajina a historická část
Telče a Nové Říše lákaly k výletům.
Setkání rodin však nebylo zaměřené jen
na volnočasové aktivity, ale primárně man-

Diecézní centrum pro rodinu připravuje…
…přednášku Jak předávat víru v rodině, která se koná 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.

…stanoviště „Afrika“ na Dětské diecézní pouti s názvem Radost a naděje

pro každého v sobotu 5. 10. od 13.15
hod. v Biskupské zahradě v Českých
Budějovicích.
Povídat si budeme o rodině v Africe
s opravdovým černochem, naučíme se černošskou písničku a vyrobíme sluníčko – těšíme se na děti i jejich rodiče!
Podrobnosti naleznete na: www. kc.bcb.cz

…přednášku PhDr. Jiřiny Šiklové
s názvem „Budou si rodiče a děti v dalších generacích rozumět?“ 23. 10. v 17
hod. v Malém sále Metropolu.
Zveme všechny, kdo si chtějí porozumět
v širší rodině. Po přednášce následuje diskuze.

želům nabízelo možnost se vnitřně zastavit
a zamyslet se nad svým společným životem
- vztahem. Přednášky a duchovní doprovod
manželů na setkání připravili manželé Poláčkovi a P. Michal Špilar. Každá manželská dvojice se mohla aktivně podílet na společném
zamyšlení se nad svým vztahem a životem.
Celé setkání probíhalo v klidném a příjemném
duchu.
Tímto článkem chci poděkovat manželům Poláčkovi, P. Špilarovi a Esterce, Adélce a Maří
Vítek
za jejich přípravu celé akce.

Římskokatolická
farnost
Klokoty
22. 9. (neděle) v 16. hod.
Svatá liturgie (mše svatá)
řeckokatolického ritu
o. Josef Staněk

28. 9. (sobota) v 17 hod.
Mše sv. s
P. Petrem Krenickým,
misionářem na Ukrajině.
Po mši sv. beseda o katolické misii
P. Krenického na Ukrajině
s možností podpořit toto misijní dílo.

STRANA 18

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

9/2013

diecézní katechetické středisko

Putování časem

Jak žije farnost
Ve farnosti Týn nad Vltavou pokračují již třetím
rokem dětské dny. Tuto aktivitu zajišťuje mládež ve spolupráci s P. Markem Donnerstagem.
Každou první sobotu v měsíci se děti sejdou
ráno na mši sv. a poté pokračuje program včetně společného oběda až do odpoledne. Setkání
jsou tematická – např. stvoření světa, Noemova archa, Andělé strážní, Panna Marie, Vánoce
atd. Děti provází příběh a celodenní tematická
hra. Nechybí pochopitelně modlitba a zpěv.
Ve většině případů je z tohoto setkání nějaký
konkrétní výstup – namalované obrázky, vyrobené postavičky nebo společné výtvarné dílo.
Následující neděli tento výstup děti prezentují
při nedělní mši sv., např. v liturgickém průvodu nebo výstavou v prostorách kostela. Ve vltavotýnské farnosti se takto každý měsíc schází
cca 10-20 dětí většinou školního věku. Je to tak
trochu volné pokračování dětského tábora, který
vltavotýnská farnost pravidelně organizuje vždy
začátkem prázdnin.
Ani mládež doslova nelení. Opomenu-li mládežnickou scholu a jiné aktivity, stala se již
tradicí účast na pouti mládeže. Původním cílem
byla svatojakubská cesta končící v samotném
poutním místě Santiago de Compostela. Každý
rok putuje skupina cca 5-10 mladých z Týna nad
Vltavou a okolí pěšky několik dní za určeným
cílem. Další rok navážou tam, kde skončili a pokračují dál. Po dosažení státních hranic cestu
trochu upravili a pokračovali po Šumavě. Letos
se zrodil alternativní cíl v naší republice – Velehrad. Z Týna nad Vltavou tak vyšli poutníci
snad už podesáté spolu s P. Markem a P. Maxmiliánem směrem na Zálší a Veselí nad Lužnicí.
Letošní konečná byla v Mnichu u Jindřichova
Hradce, odkud budou příští rok zase pokračovat. Tyto pouti jsou velmi dobrým místem setkání a sblížení. Pochopitelně nechybí každodenní mše sv., růženec, breviář, ale ani návštěva
kulturního představení nebo turistického cíle,
Marie Kantorová
který se na cestě nachází.

Několik posledních prázdninových dní strávily
děti a mládež z Borovanska v DCŽM ve Ktiši.
Díky stroji času jsme se mohli dostat do doby
Mojžíšovy, do doby, kdy žil Pán Ježíš, i do časů
bratří Cyrila a Metoděje.
Cílem našeho celodenního výletu byl Kuklov,
kde jsme si prohlédli nedostavěný kostel, byli
jsme na místě, kde kdysi stával hrad, po příjemném občerstvení jsme obdivovali zvířata
na malé farmě, kterou mnozí znáte z televize.
Putovali jsme krásnou krajinou šumavskou
s představou, že jsme ještě jinde a v jiné době.
A tak po 40letém putování pouští nás čekalo
příjemné překvapení v podobě hostiny v zemi
zaslíbené, kterou nám připravili kluci ze střediska Standa a Jirka. Na místa, kterými procházel Pán Ježíš, jsme se dostali s naším panem farářem P. Ivem Prokopem. Krásný zážitek jsme
měli při slavení mše svaté pod širým nebem
na hoře Ktiška, kde je nově opravena křížová
cesta.

Také jsme se věnovali tvoření – vyrobili jsme
náušnice a zvířátka z korálků, které budete
moci vidět nebo třeba i koupit na misijním trhu
5. října v Českých Budějovicích při Dětské diecézní pouti (Celostátním misijním kongresu
dětí). Namalovali jsme si trička, na která jsme
si mohli natisknout svá jména hlaholicí – písmem, které nám přinesli bratři ze Soluně.
Do dnešní doby jsme se vrátili po náročné
noční hře cestičkou lemovanou záhonem růží
– symbolizujícím, že při našem putování životem i dějinami se nesetkáváme jen s květy, ale
i s trním. Přesto stojí za to životem jít.
Za táborníky malé i velké
Ludmila Tröstlová, katechetka

V pátek

18. října 2013 od 16 hod.
se bude konat

mše svatá pro děti

Tichá srdce – kláštery a jejich lidé
Nejhlubší sonda do historie i současnosti našich
klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich.
Autorka - spisovatelka Alena Ježková - více než pět
let shromažďovala písemné podklady a přímé zvukové záznamy. Studovala historii řeholních řádů
a křesťanské reálie, objížděla opuštěné i živoucí
kláštery v Čechách a na Moravě. Navštěvovala komunity a uskutečnila desítky rozhovorů s řeholníky
a řeholnicemi. Tématem téměř šedesáti esejistických textů jsou kláštery známé a „znovuoživené“
a působivé výpovědi pětadvaceti řeholníků.
Rovnocenný protějšek textu tvoří černobílé fotografie Jiřího Chalupy. Jsou plné atmosféry a empatie k místům i lidem. Také ony vznikaly v průběhu
několika let a s vynaložením velkého úsilí.
Pevná vazba s přebalem, 456 str., 399 Kč.
Vydalo nakladatelství Práh.

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Českých Budějovicích.

Od 26. listopadu 2013
do června 2014
budou probíhat

přípravy dětí
na křest, svátost smíření
a 1. svaté přijímání
ve farním sále Děkanství u sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích.
Více informací obdržíte na tel.:
721 933 754.
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Robin Hood a krásná Mariana na Klokotech

Léto v plném proudu a ani na jeho sklonku se v Klokotech život nezastavil. Právě v předposledním
týdnu letních prázdnin ožily Emauzy dětským táborem. Celý týden se nesl v duchu Robina Hooda
a krásné Mariany. Ve třech rodech - Ochránci Orlů, Rychlé Šípy a Timončové - jsme získávali
znaky do svých rodových štítů. Kromě Robina a Mariany jsme také potkali loupeživého Normana.
Přepadl naše skvělé paní kuchařky, vzal nám svačinu a na cestě do Notthingamu (Tábor) jsme
s ním o ni museli bojovat. Také ve městě jsme běhali a zápasili o zlatý šíp. V rámci skotačení
a hraní jsme se také trošku učili. Protože Robin byl Angličan, denně jsme se snažili, abychom mu
porozuměli. Po obědě jsme si odpočinuli a znovu kráčeli po nelehké cestě k pokladu. V pátek nás
očekával zámek Orlík, kde jsme dostali za úkol složit sličné Marianě báseň. V rámci výletu nás
autobus dopravil i do Milevska, a tak jsme poznali premonstráty a jejich zakladatele sv. Norberta.
Neopomenuli jsme se seznámit ani s obláty a sv. Evženem de Mazenod, které nám přiblížil otec
Karel. Mezi mnohé ze střípků hezkých chvil patří i divadelně nacvičené pohádky, večerní mše svatá
na Kalvárii, vyrábění z fima, táborák, tvoření obrazu Panny Marie pro Srí Lanku, lesní soutěže…
a každý z nás by jistě dodal ještě několik kousků do společné mozaiky...
Magdalena Kolářová

Kniha „Poutní místa českobudějovické diecéze“
Kniha Jiřího Černého „Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy
a místa zvláštní zbožnosti“ s předmluvou
českobudějovického sídelního biskupa Mons.
Jiřího Paďoura, OFMCap. podává soupis a základní charakteristiku poutních míst katolických věřících na území českobudějovické
diecéze. Pozornost je věnována poutním kostelům a kaplím, ale také některým drobným
sakrálním stavbám v krajině, jako křížovým
cestám, kapličkám, Božím mukám a dalším
objektům, které lze označit jako „místa zvláštní zbožnosti“. Z hlediska uměleckohistorického jsou popisovány především milostné sochy
a obrazy, které jsou nedílnou součástí poutních míst.
Encyklopedicky pojatá kniha zahrnuje území českobudějovické diecéze ve stavu z roku
2012 a jedná se o tyto okresy: Benešov (část),
České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava (část), Jindřichův Hradec, Klatovy (část),
Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih (část), Prachatice,
Příbram (část), Strakonice, Tábor.
Knihu vydalo nakladatelství Nová tiskárna
v Pelhřimově, Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov, ntp@ntp.cz, tel. 565 332 290 (mj. též

vydavatel knihy „Jako bychom dnes zemřít
měli“ o P. Josefu Toufarovi). Knihu distribuuje
knihkupectví Kosmas a je k dostání ve všech
větších a specializovaných knihkupectvích.

Vacovskému starostovi není
lhostejný stav kapliček

Oltář s obrazem sv. Cyrila a Metoděje.
Když budete projíždět obcemi v okolí Vacova,
uvidíte samé opravené a čisté kapličky. Je to zásluha starosty obce a její rady. Téměř každý rok
se totiž zaslouží o opravu některé z nich. Ať už
to byla kaplička v Miřeticích, Žáru, Benešově
Hoře, Nespicích, Mladíkově, ve Vacově, Vlkonicích... V letošním roce přišla na řadu kaple
v Čábuzích, která je zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi.
P. Jan Janoušek v některých těchto kaplích slouží poutní mše sv.
V Čábuzích to před oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje bylo trochu dramatické, protože ještě v týdnu před oslavami byly
práce v plném proudu a vůbec to nevypadalo, že
se to dá stihnout. Ženy, které o kapličku pečují,
se už strachovaly, že letos pouť nebude. Obávaly
se, že sice bude kaplička opravena, ale už ji nestihnou uklidit, nanosit zpět mobiliář a vyzdobit. Vždyť ještě ve středu 3. července tam byli
řemeslníci.
Avšak starosta po ukončení stavebních a malířských prací poslal do Čábuz zaměstnance, kteří
pomohli dát vše do pořádku. Takže pouť se slavila nejen na Velehradě, ale i v malé šumavské
obci Čábuzích.
P. Janoušek měl opravdovou a upřímnou radost
z další opravené kaple a na počátku mše svaté ji
vysvětil. A tak starostovi panu Miroslavu Roučkovi a radě obce patří dík, a také všem, kdo se
na opravě a úklidu kaple podíleli. A samozřejmě dík patří také P. Janouškovi, který každoročně v těchto malých vískách slouží poutní mše.
Letos nás čeká ještě pouť v Žáru a Vlkonicích.
Za farní společenství ve Vacově
Olga Šochmanová

STRANA 20

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

9/2013

poštovní schránka

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR: Žirovnice, 17.-23. 8. 2013
„Slunce ať svítí, kde jsi Ty!“ Přesně s tímto heslem se sešly necelé tři desítky dětí na vlakovém
nádraží v Číčenicích, aby společně strávily týden v pastoračním centru v Žirovnici na Vysočině.
Vítr, bouřka, déšť, zataženo, polojasno, slunečno, to je jen několik možností, jak se může
počasí projevovat. A právě na těchto změnách
počasí se tým vedoucích snažil vysvětlit dětem,
že slunce, které svítí v našem životě, nemusí být
vždycky na jasné obloze bez mráčků, ale občas
může také přijít bouřka, vát silný vítr nebo pršet. Však právě tyto změny nás posouvají, ukazují jinou cestu nebo vrací zpět o pár kroků.
Jako každý rok, ani letos nechyběl bohatý program. Na začátku tábora jsme společně batikovali šátky, které později sloužily při dalších
hrách, ale i jako ochrana před sluncem. Abychom zapojili nejstarší účastníky tábora do příprav programu, bylo jejich úkolem připravit
pohádkový les pro menší děti. Samozřejmě, že
nechyběla ani noční hra. Další aktivity byly zaměřené na prohloubení tématu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se
tábora zúčastnili. Především děkuji vedoucím,
kteří obětovali svůj čas a energii do přípravy
a realizace tábora.

Salesiánské středisko mládeže
zve na

Dále patří velký dík kněžím – otci Jiřímu Čeplovi, který se účastnil zhruba poloviny tábora
a otci Josefu Sláčíkovi z Prachatic, který nás
potěšil svou návštěvou. Oba kněží nám umožnili setkat se s Pánem ve svátosti smíření a následně při slavení Eucharistie. Děkujeme také
za finanční dary od farnosti a města Vodňany.

A hlavně děkuji všem dětem, protože bez nich
by bylo naše snažení marné. Právě díky dětem
si znovu můžeme uvědomit, jak nás Pán Bůh
miluje a jak moc nás obdarovává. A byly to právě děti, díky kterým nám svítilo slunce tam, kde
jsme byli.
Za tým vedoucích Marie Jůnová

1. sobota na Klokotech

Bible pro můj život s P. Janem Böhmem

koncert HRADIŠŤANU,
který se uskuteční

ve středu 16. října 2013
od 18:30 hod.
v kostele sv. Vojtěcha
v Českých Budějovicích.
Předprodej vstupenek
od 9. září 2013
v Knihkupectví u Mikuláše
(Kněžská 21, Č. Budějovice)

cena 250,- Kč

Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty
* Adorace se svátostí smíření v kostele
každý pátek 17.30 - 20.30 hod.
(první pátek také adorace 11-16.30 hod.)

* 11. 9. (středa) 17.45 hod. - Emauzy
Posezení u čaje nad Biblí (každou druhou
středu v měsíci)

* 27. 9. (pátek) 17.45 hod.
Velká klokotská křížová cesta

* 7. 10. (pondělí) v 17 hod.
Mše sv. s žehnáním úrody

Dne 3. srpna 2013 proběhla v domě Emauzy přednáška o Bibli a bibliodramatu. Umíme číst
a hledat v Bibli? A rozumíme vůbec textu Bible? Nový zákon pravděpodobně známe, ale co Starý
zákon, rozumíme mu?
Otec Jan Böhm přítomným podrobně vysvětlil a názorně ukázal, jak se orientovat v Bibli, jak
přistupovat k jednotlivým knihám a co je možné hledat a také najít v textu.
Po krátké přestávce jsme si prožili bibliodrama na téma 1. knihy Mojžíšovy 37,12-36: Jákobovi
synové prodávají Izmaelcům bratra Josefa. Přijali jsme jednotlivé role a rozsadili se podle místa
„scény“, která nám nejvíce vyhovovala. „Vypravěč“ - otec Jan - nám pomohl vcítit se do situací,
které jsme si chtěli na vlastní kůži vyzkoušet. Dozvěděli jsme se mnoho nejen o Bibli, ale také
každý sám o sobě. Děkuji za prožité odpoledne a upřímně doporučuji podobné zážitky všem.
Jana Nováková
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K ČETBĚ A STUDIU
DOPORUČUJEME
Jamesová Bethan, Corkeová Estelle - Moje
malá Bible
Knížka oblíbených příběhů Starého a Nového
zákona je určena předškolním dětem a jejich
rodičům. Zážitek ze společného čtení umocní
jemné a živé ilustrace.
Karmelitánské nakl., váz., 199 Kč
Konzbul Pavel - Jak mluvit s dospívajícím
o víře?
Zamyšlení autora, spirituála Biskupského gymnázia v Brně, nad křehkým obdobím života mladých lidí - pubertou, ve které se začínají ozývat
hlubší existenciální otázky buď přechodu dětské víry k dospělé nebo otázky prvního setkání
s Bohem.
Cesta, brož., 95 s., 98 Kč
Martin Eduard - Andělské úsměvy
Autor zaznamenává nejrůznější prožitky lidí,
v nichž jediné dobré slovo, pouhé gesto nebo
nepatrný čin výrazně proměnily jejich životy
nebo vzájemné vztahy. Na konkrétních životních situacích dokládá, jak důležité je vnímat
potřeby svého bližního a s citlivou uvážeností
na ně reagovat. Svými povídkami nás vyzývá
k zamyšlení, jak sami nakládáme se slovy, gesty
nebo skutky ve vztahu k druhému člověku
Karmelitánské nakl., brož. s klopnami, 184 s.,
149 Kč
val Peltová Nancy - Jak přežít dospívání svého dítěte
Dospívání je považováno za nejrizikovější období lidského života. Dítě, včera veselé
a bezstarostné, se promění ve vzdorovitého
teenagera, který hledá sám sebe, zkoumá své
schopnosti a vytváří si vlastní pohled na svět.
Je těžké přihlížet tomu, jak přes všechny snahy a rady dělá dítě chyby, které mohou ovlivnit
jeho budoucnost. I když to s dospívajícím možná máte opravdu těžké, snažte se ho akceptovat, mějte ho rádi a udržujte s ním komunikaci.
Nezapomínejte, že čím je to pro vás náročnější,
tím víc potřebuje vaše dítě lásky a porozumění.
Advent-Orion, váz., 160 s., 88 Kč
Young Wm. Paul - Křižovatky
Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na své úspěchy v práci, kde se ho
všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně
rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu
na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí, jeho mysl se
však probouzí v krajině, která zrcadlí jeho dosavadní život – zarostlá a nehostinná, opuštěná.
Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody, proč se změnit…
Knižní klub, váz., 288 s., 299 Kč
Ziescheová Maria Calasanz - Prázdné ruce
Slavný román o životě opata Berna z Reichenau
(1008–1048). Tento Lotriňan, vzdělaný mnich
z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově
Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že
by měl pro úřad předpoklady, ale skrze mnohé
zkoušky dozrává v dobrotivého a moudrého
otce svých mnichů i prostých lidí na ostrově.
Karmelitánské nakl., brož., 192 s., 220 Kč

Personalia
Ukončení kněžské služby v diecézi
P. Marek Adamczuk, OMI byl k 31. 7. 2013
na základě žádosti svého řeholního představeného odvolán z úřadu výpomocného duchovního
farnosti Tábor-Klokoty a z úřadu administrátora
in spiritualibus farností Pohnání a Ratibořské
Hory, vše vikariát Tábor a z funkce diecézního
ředitele Papežských misijních děl a biskupského delegáta pro misie.
P. Karel Jakub Berka, OPraem. je na základě
žádosti svého řeholního představeného k 31. 8.
2013 odvolán z úřadu administrátora farnosti
Milevsko a excurrendo administrátora farnosti
Květov, vše vikariát Písek, a k témuž datu je
odvolán z funkce vikariátního sekretáře a člena
vikariátní rady vikariátu Písek.
Upřímně jim děkujeme za jejich kněžskou službu.
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Jabok – Vyšší odborná
škola sociálně pedagogická
a teologická

Kvalifikační kurzy:

Ustanovení
P. ThLic. Mariusz Piwowarczyk, OMI byl
od 1. 8. 2013 ustanoven farním vikářem farnosti
Tábor-Klokoty a excurrendo administrátorem
in spiritualibus farností Pohnání a Ratibořské
Hory, vše vikariát Tábor.
P. Mgr. František Marek Míček, OPraem.
byl od 1. 9. 2013 ustanoven administrátorem
farnosti Milevsko, k témuž datu excurrendo administrátorem farnosti Květov, vikariát Písek.
P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel, SDB byl k 31. 8.
2013 odvolán z úřadu farního vikáře farnosti
u kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích,
vikariát České Budějovice-město. Ustanovení
administrátorem in spiritualibus ve farnosti Pištín zůstává v platnosti.
P. Mgr. Vít Dlapka, SDB byl od 1. 9. 2013
ustanoven farním vikářem farnosti u kostela sv.
Vojtěcha v Českých Budějovicích, vikariát České Budějovice-město.

Životní jubilea:
P. Ruslan Zassiedko, řeckokatolický kněz, Kamenný Újezd, oslaví 14. 9. 2013 své čtyřicáté
narozeniny.
P. Jaroslav Karas, Mladá Vožice, oslaví 25. 9.
2013 své padesáté narozeniny.

Výročí kněžského svěcení:
P. Jan Poul, Černovice, oslaví 25. 9. 2013 dvacáté výročí kněžského svěcení.
P. Pavel Šimák, Kaplice, oslaví 25. 9. 2013
dvacáté výročí kněžského svěcení.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
-acebb-

LOMEC
5. 10. (sobota) v 17 hod.

* Pracovník v sociálních službách se zaměřením na pečovatelství (200 hod., od 18. 9.)
* Pedagog volného času (120 hod., od 21. 9.)
Přípravný kurz ke studiu na VŠ:
* Kurz pro uchazeče o studium psychologie
na VŠ (10 x 4 hod., od 5. 11.)
Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy a sociální pracovníky:
* Muzikoterapie pro celostní rozvoj (4 x 6 hod.,
od 24. 9.)
* Vztah klienta a pomáhajícího (7 hod., 11. 10.)
* Reminiscence: využití vzpomínek při práci se
seniory (7 hod., 11. 10.)
* Komunikace s nemotivovaným klientem (2 x
10 hod., 4. a 11. 11.)
* Vztah práva a etiky v každodenní praxi (7
hod., 6. 11.)
* Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné
hry (6 hod., 8. 11.)
* Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích (2 x 6 hod., 14. a 15. 11.)
* Základy mediace pro pomáhající pracovníky
(7 hod., 20. 11.)
* Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině
(8 hod., 21. 11.)
* Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro
praxi (8 a 7 hod., 21. a 22. 11.)
* Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých (8 hod., 23. 11.)
Kontakt: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková, tel.
603 330 793, cdv@jabok.cz, www.jabok.cz/cdv.

Modlitební triduum
Modliteb matek na Klokotech

P. Václav Pícha JC.D., Český Krumlov

Růžencová pouť

- v pátek 27. 9. v 15.45 hod. v Emauzích
(poutní dům)

13. 10. (neděle) v 9.30 hod.

- v sobotu 28. 9. v 15.45 hod. v Emauzích

Fatimský den

- v neděli 29. 9. v 15.00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

P. Miroslav Nikola, Bavorov

STRANA 22

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

Radio Proglas
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NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY

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.

Benedikt XVI. - Jste nadějí církve (I. a II.
díl). Setkávání Benedika XVI. s mladými
lidmi

* Pravidelně v pondělí v 16.00 vás zveme k poslechu vzdělávacího cyklu. Aktuálně vysíláme
cyklus o Politické filosofii. Jednotlivá témata,
jimiž se tento obor zabývá, osvětluje výklad docenta Štěpána Holuba.
* V úterý v 9.30 se obracíme především k maminkám na mateřské dovolené pořadu Kafemlýnek. 17. 9. nabídneme rady, jak naučit děti
správnému mluvení. 24. 9. se budeme zajímat
o to, co zajímavého připravila pro nový školní
rok mateřská centra.
* Dětský magazín Barvínek baví malé posluchače každé úterý od 16.00. 17. 9. se ohlédneme
za Světovým dnem mládeže, který letos v létě
proběhl v Riu de Janeiru. 24. 9. zařazujeme
Zářijový magazín. 1. 10. povyprávíme o zajímavém projektu, jehož se zúčastnili studenti
žďárského biskupského gymnázia. Za účelem
srovnání dvou kostelů zapsaných v UNESCO
pobývali tito studenti několik dní ve finských
školách a rodinách. 8. 10. bude Barvínek o dívce s tvrdou ránou. Představíme šestnáctiletou
Martinu Kuchařovou, která je vicemistryní světa v thajském boxu mezi dospělými.
* Každou středu v 16.55 otevírá Proglas Folklórní okénko. 18. 9. zařazujeme rubriku Muzikanti, to sú chlapci!, v rámci které vás seznámíme s Cimbálovou muzikou Velické trnečky. 25.
9. se necháme zaujmout novinkami v nahrávkách lidové hudby. Upozorníme na její inovace
ve vztahu k tradici.
* Týdeník Dotýkání světla zachytíte vždy v pátek ve 22.00. 20. 9. pohovoříme o kongregaci
sester dominikánek. 27. 9. nese týdeník podtitul
„Hudební ozvěny řeckého pravoslaví“ – jeho
hostem bude Marius Christos. 4. 10. dostane slovo Slávka Matoušková, zaměstnankyně
Národního památkového ústavu, která přiblíží
poutní místo sv. Prokopa na Sázavě. 11. 10. se
od téže odbornice dozvíte něco o historii Sázavského kláštera.
* Každý všední den od 11.05 vysílá Proglas
Čtení na pokračování. Od pondělí 23. 9. předčítá P. Martin Holík z knihy Nový začátek,
jejíž autorkou je Maria Calasanz Ziescheová.
Ve čtvrtek 19. 9. přineseme rozhovor s hudebním skladatelem Pavlem Helebrandem. Poslouchejte od 22.00.
* Nedělní odpoledne od 13.20 zpestřuje Knihovnička Proglasu, ve které nahlížíme pod
obálku pozoruhodných publikací. 22. 9. se
budeme věnovat publikaci „Život proti stínu“

z pera Martina Bormanna. 29. 9. vybereme tituly z podzimní nabídky Karmelitánského nakladatelství. 6. 10. přiblížíme knihu Maxe Lucada
s názvem „Nebojte se!“.
* V sobotu 21. 9. v 17.00 odvysíláme občasník
z produkce olomouckého studia Radim, zvaný
Radimova mozaika. Tentokrát se zaměříme
na dva podzimní festivaly vážné hudby, s nimiž
má Radio Proglas mediální partnerství. Pozveme Vás jednak na Podzimní festival duchovní
hudby, jehož 20. ročník se koná v Olomouci
v termínu 22. září – 12. října 2013, a dále na festival Musica Holešov, který hostí holešovský
zámek v termínu 27.-29. září 2013.
* Ve čtvrtek 26. 9. ve 22.00 vás pražský redaktor Pavel Smolek zavede do katolického společenství Frmol. Jeho členové se v hledání svého
místa v životě a v církvi nechávají vést Duchem
svatým. Inspirují se přitom příklady sv. Františka a sv. Kláry z Assisi. Snaží se dozrát k poznání svého povolání a k přijetí Božího plánu
s nimi.
* V dalším vydání občasníku Studio Radim: U:
zavítáme do Radkovy Lhoty. Pořad z olomouckého regionu naladíte v úterý 1. 10. ve 22.00.
-kb

DIECÉZNÍ MARIÁNSKÉ
VEČEŘADLO
v Růženeckém kostele
v Českých Budějovicích
v sobotu 19. října 2013 ve 14 hod.
Program
1. Modlitba svatého růžence
2. Modlitba za Svatého otce
3. Svátostné požehnání
4. Čtení poselství a jeho výklad z knihy
„Kněžím, přemilým synům Panny Marie“
5. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie
6. Mše sv. Hl. celebrant
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup
Předpokládané ukončení v 16.30 hod.
Srdečně zvou modlitební skupiny
mariánského kněžského hnutí
z Českých Budějovic a okolí
a P. Zdeněk Prokeš,
kněz spoluodpovědný za MKH.

On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz

1. díl mapuje světové dny mládeže a obsahuje studii P. Jana
Balíka. 2. díl přináší výběr
z promluv k mládeži během
apoštolských cest a několik projevů o mládeži. Každá promluva je
zakončena inspirujícími otázkami „pro život“.
Váz., 344 a 232 str., v prodeji spolu, 288 Kč

František – J. M. Bergoglio - Pokora, cesta k Bohu
Nový papež vytyčuje pozoruhodnou cestu k zlepšení mezilidských
vztahů, po němž touží celá společnost. Odkazuje nás k duchovnímu
dědictví pouštních otců, kterým je umění hluboké pokory.
Dotisk, brož., 64 str., 89 Kč
František – J. M. Bergoglio - Otevřená mysl,
věřící srdce
Kniha obsahuje přednášky 4 cyklů duchovních cvičení, v nichž je
křesťanský život představován jako
neúnavné úsilí o zlepšení kvality
života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k lidem
a světu. Dobrý průvodce pro duchovní život
křesťana.
Váz., 320 str., 295 Kč

Spes vitae - Duchovní vitaminy
Originální krabička na závěr Roku víry. Obsahuje kříž, desátek růžence a „příbalový leták“ s texty modliteb a vysvětlením základních
bodů života z víry. Doloženo citacemi z Písma
a z katechismu ve formě klasického návodu
k použití léků.
Nyní také v karmelitánských
knihkupectvích, celý komplet: 55 Kč

Jan Dobraczyński - Stín Otce
Příběh o Josefovi z Nazaretu
Románový příběh zachycuje nesnáze Josefova každodenního života, i tehdejší napjatou atmosféru,
v níž Židé očekávali příchod Mesiáše. Vychází z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby.
Váz., 272 str., 215 Kč; také v elektronické podobě
pro čtečky, 129 Kč

Anselm Grün - Proměň svůj strach
Cesta k nové chuti do života
Dílo o strachu ve všech podobách.
Co známý benediktin radí? Nechá
se inspirovat Ježíšovým postojem
ke strachu: „Neboj se!“
Pouze e-kniha, formáty: PDF pro
čtečky, kindle (mobi) a ePub, 109 Kč

www.paulinky.cz

Zemřel dlouholetý šéfredaktor Setkání Zdeněk Cikler
Dne 2. srpna 2013 zemřel ve věku 84 let katolický novinář
a dlouholetý šéfredaktor Setkání pan Zdeněk Cikler.
Zdeněk Cikler byl v období roku 1968 redaktorem tehdejších Katolických novin v redakci vedené páterem Mikuláškem. Po roce 1989
znovu působil několik let v redakční radě vedené Josefem Gabrielem.
Již ve svých šestnácti letech se zúčastnil Pražského povstání, po roce
1948 se účastnil aktivně činnosti katolické mládeže v rámci „Katolické akce“. Hrozícímu zatčení se mu podařilo uniknout a cca tři
roky žil v ilegalitě (tehdy se seznámil se svojí budoucí ženou). V této
době mu poskytl výraznou pomoc - kromě jiných - i „Boží dobrodruh“ P. Jaroslav Saler. Když se ukazovala být jeho situace stále
bezvýchodnější, rozhodl se k útěku do zahraničí. V důsledku zrady
převaděče však byl zatčen a následně uvězněn.
Po krátkém období Pražského jara se stal znovu objektem zájmu ze
strany StB. Přesto se dlouhodobě podílel na vydávání samizdatového
Vzkříšení. Po roce 1989 byl několik let šéfredaktorem českobudějovické křesťanské revue Setkání a stál u zrodu české verze dětského
časopisu DUHA. Pravidelně také překládal při katechetických kongresech a přednáškách nejen v českobudějovické diecézi.
Před zhruba deseti lety mu v další činnosti bohužel zabránila těžká
nemoc.
Poslední rozloučení se konalo ve středu 7. srpna 2013 v kostele sv.
Vojtěcha v Příbrami na Březových Horách. Po obřadech byl uložen
do rodinného hrobu v Příbrami.
František Jemelka, TS ČBK

FRANTIŠKÁNSKÉ MISIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2013
V Českých Budějovicích se 9.-12. října 2013 uskuteční katolická misie pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka
ve spolupráci s dalšími členy františkánské rodiny, salesiány, zástupci děkanství i místních farností a řadou dobrovolníků. Záštitu nad celou
akcí převzali primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma a českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap.
Chystaná misie si klade za cíl připomenout křesťanské hodnoty, na nichž stojí evropská civilizace a jež jsou pevným základem a oporou
všeobecně lidským hodnotám jako je rodina, úcta k životu, láska, přátelství, věrnost, poctivost nebo ochota pomoci. Hodnoty, které v dnešní
společnosti často chybí a jsou přehlušovány individualismem a hodnotami diktovanými módními trendy.
Tým tvoří okolo šedesáti misionářů. Jsou mezi nimi kněží, řeholníci, řeholnice i laici.

STŘEDA 9. 10. 2013

PÁTEK 11. 10. 2013

9 hod.

10-16.30 MODLITBA ZA VÁS, POŽEHNÁNÍ

MŠE SVATÁ A MODLITBA ZA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Katedrála sv. Mikuláše – U Černé věže 71/4, České Budějovice

10-16.30 MODLITBA ZA VÁS, POŽEHNÁNÍ

Katedrála sv. Mikuláše

10-17.00 FRANTIŠKOVA KAFÍRNA

Katedrála sv. Mikuláše

10-17.00 FRANTIŠKOVA KAFÍRNA

Děkanství u katedrály sv. Mikuláše

10-17.00 STÁNEK SETKÁVÁNÍ

Děkanství u katedrály sv. Mikuláše

10-17.00 STÁNEK SETKÁVÁNÍ

Před katedrálou sv. Mikuláše

10-17.00 TICHO A MEDITACE

Před katedrálou sv. Mikuláše

12-17.00 PIKNIK MEZI BLOKY
Čtyři Dvory, SDB - prostranství mezi VŠ kolejemi

19.00

Kostel Sv. Rodiny (vstup z ul. Karla IV.), České Budějovice

18.00

„JSOU MNIŠI Z JINÉ PLANETY?“
Kulturní klub Horká vana, Česká 222/7, České Budějovice

19-23.59 TICHO A MEDITACE
Kostel Sv. Rodiny (vstup z ul. Karla IV.), České Budějovice

ČTVRTEK 10. 10. 2013
10-16.30 MODLITBA ZA VÁS, POŽEHNÁNÍ

SOBOTA 12. 10. 2013
10-16.30 MODLITBA ZA VÁS, POŽEHNÁNÍ
Katedrála sv. Mikuláše

10-17.00 FRANTIŠKOVA KAFÍRNA
Děkanství u katedrály sv. Mikuláše

10-17.00 STÁNEK SETKÁVÁNÍ

Katedrála sv. Mikuláše

10-17.00 FRANTIŠKOVA KAFÍRNA
Děkanství u katedrály sv. Mikuláše
10-17.00 STÁNEK SETKÁVÁNÍ
Před katedrálou sv. Mikuláše

NEJSI TU NÁHODOU - KONCERT ESPÉ
Místo bude upřesněno

Před katedrálou sv. Mikuláše

10-17.00 TICHO A MEDITACE
Kostel Sv. Rodiny (vstup z ul. Karla IV.), České Budějovice

18.00

ZRANĚNÝ PASTÝŘ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Katedrála sv. Mikuláše

10-17.00 TICHO A MEDITACE
Kostel Sv. Rodiny (vstup z ul. Karla IV.), České Budějovice

18.00

VEČER S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
Klášterní kostel, Piaristické náměstí, České Budějovice

Další informace najdete na

http://www.frantiskanskemisie.cz/ceske-budejovice/

