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Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám
Drazí bratři a sestry ve víře!
Budou volby do parlamentu
a proto jako váš pastýř vám chci
připomenout, že katolíci mají
morální povinnost usilovat o společné dobro i využitím svého volebního práva. Tím vyjadřujeme
spoluzodpovědnost za uspořádání společnosti. Ano, i vedení
státu. Na každém z nás záleží,

komu dáme svůj hlas. Koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
Myslím, že pro nás věřící má logiku volit stranu, která má křesťanství ve svém programu.
Musíme se učit zasazovat se jako
křesťané zakotvení ve víře v Krista, pokojně, upřímně a pevně
Pokračování na 3. straně..

5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.

Úvodní mše sv. v katedrále

Program Diecézního centra pro rodinu v Biskupské zahradě.

Apoštolský nuncius v ČR
Mons. Leanza při obchůzce stanovišť.
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o společné dobro všech.
Vzrůstající výslovná averze vůči církvi u některých politických stran je tak
agresivní, že nemůžeme zbaběle mlčet.
Jaký je váš postoj? Co si o tom myslíte? O co vám jde? O co nám jde?
Dělejme to podle svatého Petra, který ve svém prvním listu píše: „Buďte
vždy hotovi k obraně proti každému, kdo žádá od vás účty z vaší naděje.
Braňte se však s tichostí, bázní a s čistým svědomím, aby ti, kdo tupí váš
dobrý život v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vám nactiutrhají.“
Ze srdce vám žehnám. 
Váš biskup Jiří
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(...) Domnívám se, že je velice důležité, abychom si jako křesťané uvědomovali svou odpovědnost za Evropu. Velké evropské dějiny by byly bez kázání, evangelia, bez poutí
a svatých nemyslitelné. Někdy jsme na to v evropské historii zapomněli. Nacionalismus
a sobecké zájmy vedly ke katastrofám. Ke sporům a k válkám. Právě my, křesťané, jsme
zodpovědní za to, abychom si uvědomovali své společné povolání udělat něco pro mír
a spravedlnost, pro společný evropský domov.
To jsou významné hodnoty utvářené křesťanskou vírou, proto jsem rád přijal pozvání
a přijel. Jsme v intenzivním kontaktu již několik let. Vlastně již od převratu i před ním
existovaly mezi Českem a Německem mnohé snahy o rozhýbání procesu usmíření.
Myslím si ale, že tuto věc je třeba stále a znovu posilovat. Nikdy se nesmíme unavit
ve snaze vstupovat do vzájemného vztahu a navzájem se přibližovat. Proto mají právě
poutě a to, co mohou křesťané udělat, mimořádný význam. Rád bych zdůraznil, že právě
my v Bavorsku máme k Česku, českým bratřím a sestrám obzvláštní vztah. Proto jsem
rád přijel.
(...) Křesťané mohou připomínat právě to, že česko-německé vztahy neexistují pouze poslední stovku let. Že sahají až od doby svatého Václava. Snad i do doby před ním. A byly
to vztahy velice intenzivní a plodné. Nebyly vždy prosté napětí, ale takové vztahy nebyly
mezi lidmi a národy nikdy.
(Z rozhovoru mnichovsko-freisingského kardinála Reinharda Marxe pro Křesťanský magazín
ČT. 8.10.2013, tiskové středisko ČBK)

z

b i s k u p s k ý c h

d i á ř Ů

17.-19. 10. (čt-so) Český Krumlov - Rekolekce - biskup Pavel
14. 10.
(po) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - Mše sv. (9.30 hod.), imatrikulace 		
- biskup Jiří
15. 10.
(út)
Pelhřimov - Vikariátní konference - biskup Jiří
		
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - Mše sv. k 10. výročí úmrtí bisku		
pa Antonína Lišky (17 hod.) - biskup Jiří
22.-25. 10. (út-pá) Vranov u Brna - Zasedání ČBK - oba biskupové
25. 10.
(pá) České Budějovice - 100. výročí založení Gymnázia Česká - biskup Pavel
26.-28. 10. (so-po) Třeboň - Setkání s bohoslovci - oba biskupové
31. 10.
(čt)
České Budějovice, biskupství - Vikariátní konference - biskup Jiří
1. 11.
(pá) České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - Slavnost Všech svatých (17 hod.)
		
- biskup Jiří
1.-3. 11.
(pá-po) Osová Bitýška - Setkání po SSM Rio 2013 - biskup Pavel
2. 11.
(út)
České Budějovice, sv. Otýlie - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (15 hod.)
		
- biskup Jiří
5. 11.
(út)
Praha, arcibiskupství - Setkání biskupů české provincie s biskupy freisingské
		
biskupské konference - oba biskupové
7.-10. 11. (čt-ne) Izrael - Národní pouť do Svaté země 2013 - oba biskupové
12. 11.
(út)
České Budějovice, biskupství - Setkání vikářů a kněžské rady - oba biskupové
14.-15. 11. (čt)
Erlebachova bouda - Studijně-formační kurz sekce pro mládež ČBK
		
- biskup Pavel
16. 11.
(so)
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - Setkání pomocníků v pastoraci
		
s biskupy (9.30 hod.) - oba biskupové
(út)
Bechyně - Vikariátní konference - biskup Jiří
19. 11.
		
České Budějovice, biskupství - Setkání kaplanů pro mládež - biskup Pavel
Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny.

-pa-
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5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích
Letošní Diecézní dětská pouť se konala v Českých Budějovicích již tradičně na první říjnovou sobotu. Měla název Radost a naděje pro
každého. Byla tentokrát spojena s 5. celostátním misijním kongresem dětí. Celostátní misijní kongresy se konají každé 3 roky. Jejich
organizátorem je Papežské misijní dílo dětí
a na jejich pořádání se střídají i jednotlivé diecéze. Minulý, 4. misijní kongres, se konal před
třemi lety v Plzni.
Již od rána se skupinky postupně přicházejících
malých i větších poutníků z nejrůznějších koutů republiky hlásily na místě registrace u katedrály (bylo nás asi 500). Přitom děti dostaly hned
dárek – barevný šátek s logem Papežského misijního díla dětí, který pomohl malé poutníky
barevně rozlišit do 5 velkých skupin.
V 10 hod. se všichni poutníci mohli setkat
při mši sv. v nově opravené katedrále s naším diecézním biskupem Mons. J. Paďourem,
OFMCap. Vzácným hostem, který přijel děti
pozdravit, byl apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza. Ten ve svém pozdravu povzbudil
děti, aby byly odvážné a nebály se odpovědět
na Ježíšovo pozvání stát se jeho učedníky skrze
modlitbu, svědectví a duchovní i hmotné oběti.
A poděkoval jim za misionářskou práci v diecézích.
Po mši sv. shlédly děti na prostranství vedle katedrály netradičně, ale velmi hezky zpracovanou pohádku o princi Bajajovi v podání Teátru
Víti Marčíka, který úžasně vtáhl do děje malé
i velké diváky.
Po divadle putovaly děti v pěti skupinách
po jednotlivých stanovištích – „putování
po kontinentech“ – plných her a nových informací. Zde se mohly seznámit s životem lidí
na jednotlivých kontinentech a zároveň se dovědět, jak se i u nás můžeme zapojit do pomoci druhým, např. jak a komu pomáhá Diecézní
charita, Salesiánské středisko, sestry Nejsvětější Svátosti, které provozují mateřskou školku.
Na stanovišti Afrika, které pro nás přichystalo
Diecézní centrum pro rodinu, jsme se seznámili
s rodinou z Afriky a naučili i jednoduchou africkou píseň. Také jsme se zde dověděli od Olgy
Švecové z Diecézního katechetického střediska
o cestě peněz na projekt „Tužka pro Afriku“
(za naši diecézi jsme vybrali celkem 40.194 Kč
pro africké děti na školní potřeby). A pracovníci Diecézního centra pro mládež v kostele Sv.
Rodiny seznámili děti s osobností sv. Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z Prachatic, který
v Americe založil školství, a promítli fotografie
z letošního Světového setkání mládeže v Rio de
Janeiro.
Všichni se pak ještě jednou sešli v katedrále
sv. Mikuláše, kde promluvil ředitel Papežského
misijního díla dětí P. Jiří Šlégr. Spolu se světícím biskupem Pavlem Posádem rozeslali nové
malé misionáře a všichni jsme se vydali na cestu do svých domovů.
Odjížděli jsme po dlouhém dni plném pestrého
programu sice unaveni, ale spokojeni a plni nejrůznějších zážitků a dojmů. Na ukázku některé

z dětských dojmů pelhřimovského vikariátu:
- Líbilo se mi všechno.
(Zdeněk a Alžběta)
- Dověděla jsem se, že se v Africe neříká teta,
ale starší matka.
(Marie)
- Dověděla jsem se, že v Africe se nevěsta vykupuje kravami.
(Verča a Káťa)
- Dověděla jsem se, co je misionář. (Barunka)
- Dověděla jsem se něco o každém kontinentu.
(Tereza)
- Líbily se mi zajímavosti z různých zemí.
(František)
- Líbilo se mi, že rodina je na prvním místě.
(Veronika)
- Líbily se mi různé věci o světadílech. (Jirka)
Děkujeme Diecéznímu katechetickému středisku Biskupství českobudějovického a Papežskému misijnímu dílu a všem jejich spolupracovníkům za pěkně připravený program celého dne
-hppro naše děti.

Další fotografie najdete na 2.-4. straně
obálky.
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POUŤ U PANNY MARIE V CHROBOLECH
Tak jako rok co rok, i letos se prachatická farnost vydala do nedalekých Chrobol na hlavní
pouť, která se konala ve dnech 7. a 8. září.
Chroboly – malé a donedávna skoro zapomenuté poutní místo v okrese Prachatice – opět
navštívilo velké množství poutníků z okolí, ale
také z Valašského Meziříčí nebo z německého
Mnichova či Augsburgu, aby společně oslavili
narození Panny Marie a tak ještě víc vyvýšili
našeho Pána, Ježíše Krista.
Již od pátku 6. září proudilo obcí mnoho turistů a věřících, kteří navštívili zdejší kostel
i kapli se „svatou“ studánkou. V sobotu pak
v odpoledních hodinách přilákal hlas zvonu
„ROZÁLIA“ ze znovuzrozené kaple Panny
Marie Lurdské v lese místní obyvatele a poutníky ke ztišení a modlitbě při česko-německy
sloužené adoraci před Nejsvětější svátostí. Dojemné setkání domácích i německých poutníků doprovázela svou hudbou skupina Elaion
z Prachatic a přišel mezi nás také P. Petr Hovorka. Ve večerních hodinách jsme se pak společně modlili modlitbu růžence za mír ve světě
a zvláště v Sýrii, ke které v těch dnech vyzýval
náš Svatý otec František.
Následující den jsme pak mohli prožít něco
úžasného. V obci se totiž slavnostně odhaloval
pomník padlým hrdinům z 1. světové války.
Čtenář si asi v duchu říká: v Chrobolech trochu zaspali, ale není tomu tak. Tento pomník je
totiž téměř přesnou kopií pomníku, který zde
kdysi stával, v druhé polovině čtyřicátých let
(1946) byl zničen a o jeho existenci svědčila
jen jedna jediná fotografie. Tu do Chrobol před
lety přivezli němečtí rodáci.
Na pomníku jsou samozřejmě samá německá
jména, která zřejmě byla hlavním důvodem
k jeho dřívějšímu zničení. A tak v obci opět
zazářilo místo, kde si lidé po léta s vděčností
připomínali oběť a lásku těch, kteří žili s nimi
a nasadili svůj život za pokoj a mír. V očích
mnohých (zvláště starších) poutníků se zaleskly slzy, které ale brzy osušily sluneční paprsky. Po požehnání tohoto pomníku následovala
slavnostní mše svatá ve zdejším kostele Narození Panny Marie, kterou celebroval generální
vikář českobudějovické diecéze Mons. Adolf
Pintíř spolu s jáhnem Ing. Františkem Bendou.
Na chvilku nám sice v kostele zhaslo světlo
reflektorů, ale nevadí. Mše svatá probíhala důstojně, i když elektrické jističe trochu selhaly.
Asi tolik pozitivní energie, která tu byla, nemohly utáhnout. Víc než světla reflektorů zářila totiž hořící srdce lidí, kteří přišli mezi nás.
Chtěl bych i touto cestou poděkovat Bohu
za krásné dny, za tuto pouť i za všechny, kteří
nás podpořili. Zároveň bych chtěl co nejsrdečněji pozvat vás všechny na návštěvu Chrobol.
Mše svaté se tu konají vždy 2. neděli v měsíci
od 11 hodin. Nebývá nás sice mnoho, ale krásně je tu vždycky.
Vlakem, pěšky nebo na kolech,
rádi vás přivítáme v Chrobolech.
Petr Juhaňák
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Co nám přinesla kanonizace svaté Anežky
O kanonizaci Anežky České se usilovalo
od dob Elišky Přemyslovny a Karla IV. Ale až
když byl na pražském biskupském stolci, a to
v období rozvinutého socialismu, devadesátiletý arcibiskup František kardinál Tomášek, byla
Anežka slavnostně kanonizována 13. listopadu 1989 prvním slovanským papežem Janem
Pavlem II. v Římě, a to za účasti téměř 10 tisíc
věřících z naší vlasti i krajanů.
Jak je psáno v knize Sírachovec: „Všechno
má svůj čas.“ A tak když právě nastala tato
plnost času, náš milosrdný Pán nám, kteří
jsme čtyřicet let žili v ateistickém, resp. protináboženském politickém prostředí, dal tento
nádherný dar. Dar, který ani nyní po více než
dvaceti letech od této události neumíme pochopit, docenit a také za něj místo častého naříkání a skuhrání být vděční a děkovat. Jedná se
o dar svobody - nejen politické, ale svobody
ve všech oblastech, včetně svobody náboženské.
Úplná svoboda církve umožnila navázat
na všechny dobré tradice v naší vlasti, ale
také na aktuální zkušenosti, znalosti a dění
v zahraničí. Je třeba si uvědomit, co všechno následovalo po kanonizaci svaté Anežky
v naší církvi:
* Církev vystupuje veřejně a její členové vstupují do společenského, politického i hospodářského života v naší vlasti.
* Dochází k normalizaci vztahů mezi církví
a státem.
* Do Prahy se vrací papežský nuncius.
* Naše republika má velvyslance u Svatého
stolce.
* Obsazování míst (farářů atd.) nepodléhá kontrole státu, tj. je pouze záležitostí církve.
* Papežové poprvé v historii navštěvují naší
zemi (dokonce 3x) a jsou plně přijímáni složkami politickými, společenskými i médii.
* Stát uznává církevní svatební obřady a již je
není třeba opakovat na úřadě, atd.
* Obnovuje se liturgický život včetně plného
zavedení závěrů a dokumentů II. vatikánského
koncilu.
* Je velký rozmach organizační výstavby i přestavby církve.
* Dochází k plnému obsazení všech biskupských stolců, vzniká Česká biskupská konference (včetně komisí a dalších orgánů), jejími
členy jsou i biskupové řeckokatolické církve
a biskup pro Čechy v zahraničí.
* Jsou založeny dvě nové diecéze.
* Vznikají nové farnosti.
* Obnova řeholních řádů a řeholního života.
* Obnovují se řeholní komunity z členů, kteří
žili mimo kláštery, na pomoc přichází řeholníci
ze zahraničí, obnovují se noviciáty.
* Řehole a kongregace plně navazují na své
nejvyšší orgány, ale také rozvíjí svou spolupráci horizontálně (regionálně).
* Do naší vlasti přichází řada nových řádů
a kongregací (trapisté a další) a zakládají
i nové kláštery.
* Obnovují se i společenství laiků a vznikají

i nová církevní hnutí a komunity (např. sekulární instituty).
* Obnovují se exerciční domy, ale jsou i nové
možnosti – např. krátkodobé pobyty laiků v řeholních komunitách.
* Rozvoj práce s mládeží.
* Nově vznikají diecézní centra mládeže.
* Obnovuje se činnost Orla, skautu.
* Konají se celostátní setkání mládeže (s početnou účastí).
* Mládež se plně zúčastňuje mezinárodních setkání se Sv. otcem a dalších (Taizé atd.).
* V mnoha farnostech i kongregacích a řádech
je mládeži věnována velká pozornost.
* Vznikají i speciální zaměření, např. nízkoprahová centra pro volnočasové aktivity mládeže.
* Rozvoj činnosti ve farnostech.
* Obnovují se tradiční farní aktivity – duchovní cvičení, biblické hodiny, poutě a poutní zájezdy (i do zahraničí), schůzky ministrantů...
* Nově vznikají komunitní centra zaměřená
na různé skupiny – děti, mládež, seniory.
* Mnoho činností je zaměřeno i na zájemce,
kteří nejsou členy církve - např. „Kurzy alfa“,
sportovní akce (zejména pro mládež), ale též
pěvecké a hudební sbory, pořádání koncertů

nebo divadelních představení.
* Mezinárodní spolupráce.
* Především byla obnovena misijní činnost –
modlitby, sbírky, vysílání misionářů, dobrovolnická činnost, voluntaristé, vlastní projekty
i spolupráce na mezinárodních projektech.
* Mnohočetná je účast členů naší církve
v ústředních orgánech církve a v mezinárodních organizacích.
* Účast na zahraničních a mezinárodních akcích nelze ani zmapovat.
* Kněží spolupracují s krajany.
* V naší republice jsou bohoslužby pro cizince, a na četných místech i společenství.
* Četné a oblíbené jsou zájezdy na poutní
místa v zahraničí (Svatá země, Lurdy, Fatima,
Medžugorie a další).
* Pestrá a různorodá je spolupráce se Slovenskou republikou (semináře, symposia, noviciáty, vydavatelská a publikační činnost, poutě,
návštěvy, společné akce).

Média a vydavatelská činnost
Církev vydává vlastní noviny a časopisy a to
na úrovni celostátní, diecézní i farní (mnohé se
speciálním zaměřením např. na mládež). Má
svou vlastní televizní stanici i rozhlas.
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Náboženská tematika je v řadě pravidelných
programů ve veřejnoprávních mediích, ve kterých často vystupují i církevní představitelé.
Velká pozornost je u mimocírkevních médií
tradičně věnována průběhu Vánoc a Velikonoc,
ale také velkým církevním událostem, např. návštěvě papeže, jeho volbě, nebo průběhu blahořečení apod.
V neděli jsou českým rozhlasem přenášeny bohoslužby.
Církev má svá nakladatelství a vydavatelství,
takže bylo vydáno vše, co dříve nebylo možné;
průběžně se vydávají novinky.

V oblasti školství
Byly obnoveny teologické fakulty v Praze
a Olomouci a začleněny zpět do univerzit.
Byla založena nová teologická fakulta v Českých Budějovicích v rámci Jihočeské univerzity. Na těchto fakultách byly zavedeny další
obory i nové formy studia, např. kombinované (při zaměstnání). Byly obnoveny semináře
(i řádové).
Plně je využívaná možnost studia normálního i postgraduálního na zahraničních školách
a institutech.
Byla obnovena církevní gymnázia a další odborné střední školy, obnoveny i nově založeny
základní i mateřské církevní školy.
Bylo obnoveno vyučování náboženství.
Vznikla Česká křesťanská akademie s řadou
lokálních poboček.
Řada kněží - vysokoškolských profesorů a docentů - vyučuje i na dalších fakultách.

V oblasti zdravotnictví
Byly obnoveny církevní nemocnice, obnovena
duchovní služba v nemocnicích. V zaměření
na nevyléčitelně nemocné zavedla církev novou specializaci – hospice, které si získaly respekt i u státních orgánů.

V sociální oblasti
Charita rozvinula svou činnost po celém území
ČR (jako diecézní, oblastní, městská a farní)
s mnohačetným zaměřením zejména na jednotlivce i rodiny v tíživých životních situacích
včetně cizinců, uprchlíků a humanitární činnosti směřované do zahraničí.
V sociální oblasti (neziskovém sektoru) došlo
k velkému propojení a pochopení mezi křesťany a ostatními lidmi, ale také mezi organizacemi, institucemi i jednotlivci.

Nové okruhy činnosti církve
Služba kaplanů v armádě – zejména v jejich
zahraničních misích (URNA – Útvary rychlého nasazení), v policejních složkách včetně
hradní stráže.
Obnova, nová výstavba a údržba kostelů, farních budov a dalších památek.
Církev spolupracuje se státem na obnově
a údržbě církevních památkových objektů
(projekce, financování atd.). Církev spolupracuje s městskými a obecními úřady při obnově
a údržbě kostelů, farních budov a často také
při jejich společném využívání. Mnoho objektů – kaplí, kapliček, křížů apod. je opravováno
a udržováno různými spolky nebo i jednotliv-
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Svatá Anežka Česká
Anežka Přemyslovna se narodila patrně r. 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara
I. a jeho druhé manželky Konstancie z rodu uherských Arpádovců. Ve třech letech byla dána
na vychování k cisterciačkám ve slezské Třebnici, která patřila její tetě, vévodkyni Hedvice,
později svatořečené. V šesti letech pak byla přemístěna do severočeských Doksan k premonstrátkám, aby zde strávila další dvě léta. Jako osmiletá se
stala předmětem sňatkové politiky svého otce, který ji zasnoubil s desetiletým synem císaře Fridricha II. Jindřichem. Proto
byla odeslána do Vídně na dvůr rakouského vévody Leopolda
VI., aby se zde náležitě připravila na budoucí manželství.
Nicméně, když bylo Anežce 14 let, ze sňatku sešlo, protože
lstivý Leopold provdal za Jindřicha svou vlastní dceru Markétu. Ponížená Anežka se vrátila domů na Pražský hrad. Brzy
poté však začali usilovat o její ruku další uchazeči, nejdříve
anglický král Jindřich III. a posléze i sám císař Fridrich II.
Nakonec vše dopadlo jinak: po smrti otce (+1230) se Anežka
rozhodla následovat největší duchovní výzvu své doby – nový
ideál sv. Františka. S pomocí svého královského bratra Václava I. proto zakládá na Starém Městě pražském u kostela sv.
Haštala špitál a záhy v jeho blízkosti i dvojklášter damiatek
(klarisek) a minoritů. O Letnicích r. 1234 pak vstupuje ve věku
23 let za velké slávy do tohoto kláštera a je jmenována jeho
abatyší. Václav I., a později i jeho syn Přemysl Otakar II.,
zde na pražském Františku vybudovali jeden z nejkrásnějších
českých klášterů, první gotické dílo svého druhu.
Vstup královské dcery do přísného kláštera se stal celoevropskou událostí. Všimla si ho i sv. Klára v Assisi, která pak
ve svých listech postupně uváděla Anežku do správného chápání františkánské chudoby. V důsledku tohoto poučování se
Anežka posléze vzdala vedení špitálu, na který převedla veškerý majetek, a péči o něj svěřila
špitálnímu bratrstvu povýšenému na samostatný řád křížovníků s červenou hvězdou. Anežka
pak od papeže Řehoře IX. získala právo naprosté chudoby (r. 1238), tj. zcela ojedinělou
výsadu, že její klášter nikdo nesmí nutit k přijetí nějakého majetku. Jako klauzurní sestra
sice nesměla opouštět klášter, přesto si ale uchovávala čilé kontakty s královskou rodinou
a s papežskou kurií. Jako už stařičká představená zemřela (2. 3. 1282) uprostřed velkého hladomoru za braniborské okupace Čech na následky tvrdých celoživotních postů a celkového
zklamání z neutěšeného stavu království po pádu Přemysla Otakara II. Patrně už za svého
života byla v klášteře považována za světici, po její smrti se pak rozvinul lidový kult, který je
dosvědčen řadou zázraků.
První žádost o její kanonizaci poslala královna Eliška v roce 1328 papeži Janu XXII. Papež
však byl právě tehdy v závažném konfliktu s řádem minoritů, takže Eliščina žádost nebyla vyslyšena. Ani další pokusy nedopadly lépe – k papeži Benediktu XII. (1334-1342) či k papeži
Inocenci XI. (1676-1689). Teprve Pius IX. v roce 1874 potvrdil Anežčin starobylý kult s právem veřejné úcty jako blahoslavené. Kýženého cíle ale dosáhl až pražský arcibiskup kardinál
Tomášek, za něhož byla Anežka konečně svatořečena Janem Pavlem II. v Římě dne 12. 11.
1989. Anežka tak významně ovlivnila „sametovou“ podobu právě probíhající listopadové revoluce. Jako dcera královská, která se zřekla svého majetku a založila pro chudé a nemocné
největší tuzemský špitál své doby, je trvalým příkladem křesťanské lásky.
PhDr. Petr Kubín, Ph.D., KTF UK

ci. Byla postavena řada nových kostelů, kaplí
i dalších budov, např. komunitní centra.

Ekumena
Spolupráce se výrazně prohloubila na všech
úrovních – celostátní, diecézní i farní. V médiích jsou často společné pořady i postupy.
Běžná je spolupráce v nemocnicích a armádě
(kaplani).
Česká biblická společnost vydává publikace
pro všechny křesťanské církve.

Majetek a finance
Stát vrátil v roce 1990 (v I. etapě) církvi potřebné a požadované prostory – zejména kláš-

tery, kostely a další.
Církev využívá granty i jiné finanční podpory
k činnosti zejména v oblasti sociální, zdravotní
a kulturní.
V poslední době (2012/13) dochází k dohodě
o konečném vypořádání církevního majetku
a financování.
Závěrem: Díky Bohu za toto vše - po vzoru
svaté Anežky a na její přímluvu se mnoho podařilo. Dokonce i ukázat většinové ateistické
společnosti, že křesťanům nechybí tvůrčí láska. Kéž by se nám ještě podařilo právě v této
době zvěstovat všem radost – radost pro všechen lid (Lk 2,10).
František Reichel
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Svatý Vintíř - stavitel mostů mezi Čechy a Němci
Kdo byl svatý Vintíř? Společný světec Čechů a Němců.
Vintíř (německy Gunther nebo Günther, latinsky Guntharius, asi 950-1045) byl německý benediktinský mnich, zakladatel kláštera
v Rinchnachu. Narodil se někdy kolem roku
955 v hraběcí rodině v Durynsku. Byl patrně
příbuzným vévody a pozdějšího císaře Jindřicha II. a díky sňatku své sestry s králem (svatým) Štěpánem byl spřízněný i s uherským
vládnoucím rodem.
Vintíř byl zemským hrabětem
a žil údajně velice bouřlivý
život. Je pravděpodobné,
že se přátelil i s přemyslovskými bratry Oldřichem a Jaromírem,
kteří z Čech utekli
před krutým Boleslavem Ryšavým. Dle
legendy byl Vintíř
i kmotrem knížete
Břetislava, Oldřichova syna.

Vintíř jako misionář, diplomat, mírotvůrce a stavitel
mostů mezi národy
Až ve 45. roce svého života - na tehdejší dobu tedy již starý
člověk - se Vintíř setkal
s učením benediktinů
a rozhodl stát se řeholníkem.
Rozdal svůj majetek a v roce
1006 se stal řádovým mnichem
benediktinského kláštera v bavorském
Niederaltaichu. Na další utváření jeho názorů
na život a víru měl vliv tamní opat sv. Gothard.
Vintíř se ale i navzdory vstupu do řádu zpočátku nechtěl vzdát světáckého způsobu života.
Později ale odchází do samoty. Prošel Bavorskem a přemístil se do kraje nad Řezným potokem na bavorské straně Šumavy, kde si založil
poustevnu. Ta se po příchodu dalších bratří
později rozrostla v klášter Riminichi (dnešní
obec Rinchnach).
Vintíř později putoval dál a dostal se do oblasti
kolem hradu Rabí a nakonec se usadil na vrchu
Březník v poustevně Březnice nad Dobrou Vodou u Hartmanic. Místo se dnes nazývá „Vintířova skála“. Zde pak dne 9. 10. 1045 zemřel
za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa
Severia (Šebíře). Na základě svého přání byl
následně pochován v břevnovském klášteře
v Praze.
Břetislav I. oceňoval Vintířovo misionářské
úsilí a využíval jej i jako diplomata a prostředníka. Je doloženo Vintířovo působení v jednání mezi císařem Jindřichem III. a českým
knížetem. Odkaz a inspirace sv. Vintíře je tak
živý i pro nás, v dnešní rozporuplné politické,
společenské a náboženské situaci v naší zemi
i v Evropě.

Vintířova stezka
K Vintířovým počinům se se přičítá i založení
stezky z Niederaltaichu do Čech. Cesta vedla
přes oblast Zwieselu, zemskou hranici, Dobrou
Vodu, Hartmanice, kolem Nuzerovské stráže
k Sušici a kolem Práchně do nitra Čech.
Vintířova stezka vede po starodávné obchodní
stezce Nierderaltaich – Prášily – Dobrá Voda
– Hartmanice – Sušice – Blatná a měří
cca 150 km.
Dobrou Vodou prochází také
i nejnovější poutní cesta - ViaNova - Evropská
poutní cesta. Na webu
ViaNova mj. stojí:
„Pouť, má-li být poutí
opravdovou, a ne jen
sportovním
výkonem, společenskou
berličkou či lékem
proti nudě, člověka vede k prožitku
něčeho
mnohem
významnějšího.
Katoličtí křesťané
hovoří o otevření
zázrakům,
vstupu
Boha do našich životů prostřednictvím
svatých přímluvců, tedy
těch, do jejichž šlépějí
klademe svá chodidla.
Ti, kteří věří jinak, mohou
tento děj jinak prožívat či jinak
nazývat, na podstatě to však nic nemění.“

Současné poutě k sv. Vintířovi
Hlavní poutě k sv. Vintířovi se konají vždy
na jaře (po Letnicích) a na podzim (kolem výročí jeho úmrtí – 9. 10.) v Dobré Vodě u Hartmanic.
Po roce 1989 se jednou za rok pravidelně vydává pěší procesí z partnerské bavorské obce
Rinchnach (odkud přišel sv. Vintíř) na Dobrou
Vodu. Poutníci tak pěšky absolvují 21 km dlouhou cestu k místu zesnutí sv. Vintíře.
Následně je pak v kostele sv. Vintíře v Dobré
Vodě společná česko-německá mše a setkání
poutníků v Domě sv. Vintíře.

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic
Mezi Sušicí a Železnou Rudou se v Dobré
Vodě u Hartmanic nachází kostel sv. Vintíře.
Tento starobylý kostel (z roku 1709) je nově
zařízen vnitřním vybavením ze skla - za komunistického režimu byl totiž zcela vydrancován.
Nebyl ale naštěstí zbořen (jako mnoho jiných
v okolí), protože byl využíván jako vojenský
sklad v zakázaném vojenském hraničním pásu.
(Převzato z webu pastorace.cz, redakčně upraveno.)
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Říjen
měsíc růžence
Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také
měsícem růžence. V říjnu se slaví i památka
Panny Marie Růžencové.
Modlitba růžence je osvědčenou a nejznámější
modlitbou k Panně Marii. Ta se ve své dnešní
podobě šířila po roce 1400 především zásluhou
dominikánů.
Definitivní podobu růžence stanovil v roce
1569 papež Pius V., který zavedl svátek Panny
Marie Růžencové. Slavení této liturgické památky bylo zavedeno v roce 1572 jako vzpomínka na vítězství nad Turky v námořní bitvě
u Lepanta, která proběhla 7. října 1571. V bitvě
bylo úplně poraženo obrovské a „nepřemožitelné“ turecké loďstvo. Turecká rozpínavost tak
byla jednou provždy zastavena. Výsledek bitvy
připisoval papež Pius V. i neustávající modlitbě
růžence.
Růženec je současně meditací i prosbou. Naléhavé prosba o přímluvu Matky Boží spočívají na důvěře, že její mateřská přímluva může
u Srdce Syna dosáhnout všeho.
Růženec je také cestou hlásání a prohlubování,
na které se nám Kristovo tajemství představuje stále znovu v různých úrovních. Růženec si
uchoval svou plnou moc a zůstává mezi všemi pastoračními prostředky dobrého hlasatele
evangelia nezanedbatelným drahocenným nástrojem.
Růženec pomáhá jednotlivci růst v modlitbě.
Je to cesta ke svatosti. Růženec byl nazván
přípravou na rozjímání a modlitbou svatých.
Zatímco ruce a rty jsou zaměstnány modlitbou,
mysl přemýšlí o tajemství vtělení a vykoupení.
Tradiční pomůckou pro modlitbu růžence je
šňůra perel. Při povrchnější praxi se redukuje ne to, že slouží jako prostředek k počítání
po sobě jdoucích Zdrávasů. Ale ona může také
vyjadřovat symboliku, která dává kontemplaci další obsah. V této souvislosti je třeba si
všimnout, jak se růžencová šňůra vrací k Ukřižovanému, který tak otevírá i uzavírá průběh
samotné modlitby. Kristus je středem života
a modlitby věřících. Od Něho všechno vychází, k Němu všechno směřuje a skrze Něho
v Duchu Svatém spěje k Otci.
Proč bychom se měli modlit růženec často,
nejlépe denně?
* „Jak krásná je rodina, která přednáší růženec každý večer.“ (bl. papež Jan Pavel II.)
* „Není problém, materiální nebo morální, národní nebo mezinárodní, který by nebylo možno efektivně řešit růžencem a naší obětí.“ (S.
Lucie z Fatimy)
* „Růženec je nádherná a univerzální modlitba za potřeby církve, národů a celého světa.“
(bl. papež Jan XXIII. )
* „Meditace o tajemstvích růžence... Může být
vynikající přípravou na oslavu stejných tajemství v liturgických úkonech [tj. ve mši svaté]
a může se stát jejich pokračující ozvěnou.“
(papež Pavel VI.)
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Klokotský oblát otec Günther píše z Libanonu
Milí přátelé,
už je tomu rok, co jsem dorazil do Libanonu
(20. 9. 2012). Začal pro mne nový život - stal
jsem se „malým“ opravdu v mnoha směrech:
jsem tu nejmladší ve čtyřčlenné komunitě
Malých bratří Ježíšových. Ostatní jsou Francouzové, takže se musím vedle arabštiny učit
i francouzštině. A s tou arabštinou to není tak
jednoduché - nejenže je sama od sebe velmi
složitá, ale má to ještě ten háček, že se mluvený jazyk velmi liší od spisovné arabštiny
(jako v rakouské němčině). To znamená, že
se vlastně učím třem jazykům najednou, což
je nemožné, a podle toho to i vypadá. Doteď
se ještě pořádně nedomluvím ani francouzsky,
ani arabsky. Chce to hodně trpělivosti i trochu
toho humoru.
Žijeme tu na předměstí Bejrútu v chudší čtvrti,
která se vyznačuje velmi pestrým obyvatelstvem. Původně to byla šíitská čtvrt arménského města, vzniklého po genocidě Arménců v Turecku. Dnes jsou tu Libanonci všech
skupin, Kurdové, Turkménci, přistěhovalci či
pracovníci ze Súdánu, Filipín, Srí Lanky atd. a samozřejmě Syřané.
Zde v Libanonu se nacházíme uprostřed světového dění. O Sýrii slyším nejen z televize, ale
také od Malých bratří z Damašku, kteří sem
často přijíždějí; samozřejmě zde potkáváme
Syřany na každém kroku. Po svém dvoutýdenním pobytu v Egyptě v květnu (bylo tam
setkání Malých bratří ze Středního Východu,
pobyl jsem také týden v Káhiře) sleduji napjatě
i zprávy z Egypta. I proto, že se tam mám příští
rok vrátit, abych se připojil k egyptskému bratrovi, který momentálně žije sám v jedné čtvrti,
která mi docela připomíná Pákistán.
Na začátku září jsem začal pracovat, jak je
tomu u Malých bratří Ježíšových zvykem.
Neboť bratři „chtějí následovat příklad Ježíše
z Nazaretu, v pokoře a skrytosti, v jim vlastním způsobu kontemplativního života, v adoraci Krista v Nejsvětější Svátosti, v evangelní

Římskokatolická
farnost Milevsko
srdečně zve do Latinské školy na

Křeslo pro hosta
v Milevském klášteře.
Hostem bude tentokrát

plk. JUDr. Jiří Komorous,
dlouholetý šéf Národní protidrogové
centrály, poté náměstek ministra vnitra,
v současné době velitel Útvaru
pro ochranu ústavních činitelů
- Policie České republiky.
Akce se koná

ve čtvrtek 24. října 2013
v 19 hod.

chudobě, v manuální práci a skutečné účasti
na životních podmínkách těch, kteří jsou bez
jména či vlivu“ (z konstituce Malých bratří
Ježíšových). Co se týká tohoto „kontemplativního života“, není moc toho ticha mimo denní
hodinu adorace v kapli v jednom pokoji našeho bytu (někdy při dost velkém hluku zvenčí!)
a jedno- či dvoudenních pobytů v naší poustevně na jednom z kopců blízko Bejrútu. Jedná se
spíš o způsob života bratří: chtějí přiblížit lidem
Ježíšovu lásku ne nějakou zvláštní službou, nýbrž především bezpodmínečným přátelstvím
bez jakýchkoli úmyslů, chtějí prostě být s lidmi
jako „bratr“, nikoli jako „učitel“. Tedy život,
který nehledá výsledky, nýbrž lásku.
Nemohl jsem najít práci v továrně, protože je
všude strašně moc Syřanů. Pracuji tedy v „Arc-en-ciel“ (ten francouzský vyraz znamená
„duha“, což má vyjadřovat pestrost a otevřenost pro všechny skupiny zde v Libanonu).
Tato organizace pracuje pro postižené a s nimi.
V našem středisku pracuje víc než sto lidi,

v převážné většině postižených. Vedle programu, který nabízí zdravotnické služby pro
postižené a chudé, jsou zde chráněné dílny,
kde tělesně i duševně postižení lidi pracují
a vyrábějí především pomůcky pro postižené.
V mé dílně, kde se opravují především vozíky pro vozíčkáře a další pomůcky, je nás šest:
jsme tři křesťané a tři drúzové. Dva pracovníci
sedí na vozíku (mezi nimi i náš vedoucí), jeden mladý muž sice chodí, ale nemá moc síly
v nohou a v rukou, avšak přesně ví, kde co je.
Čtvrtý postižený v naší dílně jsem vlastně já,
protože nemluvím, nerozumím, co mi říkají,
a nejsem moc prakticky založený. Ale jak se
říká: „Mezi slepými je jednooký králem.“ Pomáhám, co mohu (např. při zvednutí či nošení
materiálu), a učím se určitým pracím, např.
jsem začal pracovat se šicím strojem (jedná se
o koženku, ze které se šijí potahy pro vozíky,
a jiné materiály). Ale pozor: zatím cvičím jen
se starým materiálem, abych jim nic nepokazil... Je to práce zajímavá a výhoda je i v tom,
že mám kontakt s lidmi „na okraji“, ze všech
skupin libanonské společnosti. Mimo dílnu
(při jídle např.) mám nejpěknější vztah k dvěma šíitským muslimům, a jsem tomu moc rád.
Právě v dnešní době je toto přátelství s prostými muslimy důležité - bylo by největším úspěchem a triumfem islamistů a extrémistů, kdyby
se rozvíjelo kvůli terorismu nepřátelství i mezi
normálními lidmi.
Teď po prvním roce se ještě nedá říci, jestli
Bůh mne opravdu chce tady mít. Ale v každém
případě se tu něco naučím, a to nejen jazyky
a šití: pochopil jsem hodně o sobě, svém životě a životě lidí všeobecně. Jsem Bohu vděčný
za tento první rok zde a prosím vás o modlitbu,
abych dobře dokázal rozlišovat Boží vůli pro
mne.
Myslím na vás, protože se mi často stýská
po „českém domově“. Pán ať vám všem žehná!
Váš bratr v Kristu o.Günther Ecklbauer, OMI

Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků,
akolytů a lektorů s biskupem
Milí varhaníci, sbormistři, kostelníci, akolyté, lektoři
a ostatní pomocníci ve farnostech!
I letos vás všechny osobně zvu
na setkání do Českých Budějovic, které bude zahájeno
v sobotu 16. 11. 2013 v 9.30 hod. mší sv. v katedrále sv. Mikuláše.
Pak se rozdělíme do čtyř skupin podle zaměření
(varhaníci, lektoři, akolyté a kostelníci)

a budeme si vyměňovat své zkušenosti a sdílet radosti i bolesti
naší služby. Předpokládaný konec bude po obědě.
Těším se na setkání s vámi.
Mons. Jiří Paďour, OFMCap. biskup českobudějovický
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Diecézní charita informuje

Přes 170 dětí získalo
školní pomůcky
Poradna Eva při Diecézní charitě České Budějovice uspořádala na začátku letošního školního roku sbírku školních potřeb. Sbírka byla
určena dětem ze sociálně slabých rodin, kterým poradna svými aktivitami pomáhá. Dárci
věnovali nové i starší školní potřeby – aktovky,
penály, sešity, obaly na knihy a sešity, tužky,
pastelky, barvy, apod. Sbírka se setkala u dárců
s příznivým ohlasem a tak se podařilo podpořit
darováním školních pomůcek celkem 172 dětí.
Sociální pracovnice Poradny Eva se dlouhodobě věnují českobudějovickým rodinám, které
jsou ohrožené sociálním vyloučením, především z důvodu nezaměstnanosti a chudoby.
Kromě poradenství v kanceláři poradny v Riegrově ulici realizuje Poradna Eva již osmý rok
projekty zaměřené na terénní sociální práci.
Díky tomu sociální pracovníci znají dobře životní podmínky klientů a dokážou pomoc cíleně nasměrovat tam, kde je jí třeba.
Děkujeme všem dárcům, kteří pomohli a přispěli do sbírky pro školáky!
Mgr. Lucie Kolářová, vedoucí Poradny Eva
Diecézní charita České Budějovice
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
tel. 731 402 833, e-mail: eva@charitacb.cz

Čtyři zimbabwské děti získaly nové adoptivní rodiče
Další děti z chudého afrického Zimbabwe získají podporu z České republiky.
Stalo se tak po návštěvě delegace řádových
sester z tohoto státu v čele s ředitelkou dětského domova Mary Wards Childern Home S.
Ezemah Mary Chirongou, které svoji činnost
a podmínky života v této těžce zkoušené africké zemi představily na besedách v Českých
Budějovicích, Týně nad Vltavou, Prachaticích
a Horažďovicích. „Jsme rádi, že lidé takto zareagovali a zapojili se do našeho programu
Adopce na dálku,“ uvedla ředitelka českobudějovické Diecézní charity Michaela Čermáková.
Zimbabwské sestry si také odvezly pro své
africké svěřence mnoho dárků. Především si
domů vezou 30 tisíc USD (asi 600 tis. korun),
což jsou peníze vybrané od adoptivních rodičů, kterých je nyní více než sto. Dále dostaly
na osmdesát kilogramů věcných darů, mezi

kterými jsou například hračky, školní potřeby,
pastelky, vodovky a také fotbalový míč. Tyto
dary pochází od adoptivních rodičů a dalších
příznivců, mezi kterými jsou i českobudějovické řádové sestry z Kongregace Nejsvětější
svátosti.
Stále však dvacet dětí ze Zimbabwe hledá nové adoptivní rodiče. Projekt Adopce
na dálku není o skutečné adopci, ale zájemci - jednotlivci i instituce - mohou podporovat finančně konkrétní děti. Podmínkou pro
adopci v této africké zemi je poslání minimálně 6000 Kč ročně konkrétnímu dítěti. „Jen
v případě předškolních dětí se peníze posílají
přímo na dětský domov,“ upřesnila ředitelka
Čermáková. Zájemci o tento projekt získají podrobnější informace na www.dchcb.cz.

-dch-

Asistence na pracovišti Ministerstva vnitra

Poradna pro cizince a migranty realizuje od června 2013 projekt „Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České Budějovice“ podpořený
Ministerstvem vnitra ČR. Obsahem projektu je poskytování služeb přímo na pracovišti, které je
zodpovědné za přidělování a prodlužování dlouhodobých pobytů cizincům. Mezi poskytované
služby zde patří zejména základní poradenství (náležitosti jednotlivých žádostí, práva a povinnosti cizinců), asistence při vyplňování formulářů a tlumočení do ruštiny.
V období od června do konce září byly poskytnuty služby na pracovišti Ministerstva vnitra celkem 453 občanům třetích zemí, z toho 53% uživatelů byli muži a 47% uživatelů byly ženy.
Uživatelé pocházeli nejčastěji z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu, Moldávie, Uzbekistánu, Makedonie,
Kazachstánu a dalších zemí.
V období 21. 10.-3. 11. bude pracoviště Odboru azylové a migrační politiky uzavřeno; od 4. 11.
budou služby poskytovány na nové adrese: Průmyslová 163/9 (1. patro), České Budějovice.
Mgr. Michaela Dušková, vedoucí Poradny pro cizince a migranty

Ředitelka pelhřimovské charity dostala cenu
za obětavou práci

Změna provozní doby Intervenčního
centra ve Strakonicích a Táboře
Hlavní pracoviště je v Českých Budějovicích,
tel. 386 323 016, 603 281 300, otevřeno pondělí
13-18 hod, úterý-čtvrtek 8-12 a 13-16 hod. Intervenční centrum najdete na adrese Kanovnická 11,
České Budějovice.
Pracoviště ve Strakonicích má od 1. 9. 2013
novou otevírací dobu: pondělí 9-12 a 12.30-17
hod., mobil 731 619 844 a sídlí na adrese Smetanova 533 (bývalý Okresní úřad).
Pracoviště Tábor má od 1. 9. 2013 změněnou a rozšířenou provozní dobu: úterý 9-12
a 12.30-17 hod., a nově i ve středu 9-13 hod.
Tel. 731 619 842. Tamní pobočka sídlí na adrese
Vančurova 2904, Tábor (budova Jihočeské univerzity). Detašované pracoviště v Jindřichově
Hradci bylo z důvodu malé vytíženosti k 30. 6.
2013 uzavřeno.
-dch-

Její rodiče jí vštěpovali zásadu, že pomoc potřebným je na prvním místě a to také naplňuje
její život. Ředitelka Oblastní charity Pelhřimov
Barbara Litomiská ji vede už 17 let a ve středu
25. září převzala v Praze od českobudějovického pomocného biskupa a prezidenta Charity ČR Pavla Posáda ocenění za obětavou práci
v této instituci.
V roce 1996 byla oslovena známým psychiatrem Maxem Kašparů, jestli by nechtěla pracovat v charitě. Souhlasila a stala se ředitelkou
tehdejší pelhřimovské farní charity. „Začínala
jsem v době, kdy zdejší farní charita působila
na dobrovolnické bázi a teprve později se zprofesionalizovala. Takže jsem třeba dělala sociální pracovnici a zároveň i uklízečku, ale byl tady
se mnou tým výborných lidí,“ uvedla.
Za svůj největší úspěch považuje poskytování domácí hospicové péče na Pelhřimovsku.
„Naši pracovníci pomáhají v rodinách, kde
umírá člověk na nevyléčitelnou nemoc a nechce umřít v nemocnici. Pomáháme jak jemu,
tak i jeho rodině. Za to, že tato služba může
fungovat, vděčíme výrazné podpoře Kraje Vy-

sočina,“ upřesnila Litomiská.
Barbara Litomiská je skromná a svoje ocenění proto považuje za úspěch všech pracovníků
pelhřimovské charity včetně její první ředitelky
Marie Hostomské.
-mč-

Farní charita Milevsko
pořádá ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Milevsko
a Řeholním domem premonstrátů

KONCERT SKUPINY OBOROH
S KAPELNÍKEM
SLÁVKEM KLECANDREM
Koncert se koná

v neděli 24. 11. 2013 v 15 hod.
v klášterní bazilice
Navštívení Panny Marie v Milevsku.
Srdečně zveme!
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Diecézní centrum pro rodinu

Konference Prevence rizikového sexuálního chování
6. 11. 2013 v Českých Budějovicích

Diecézní centrum pro rodinu přináší v tomto
čísle Setkání informaci o aktivitách Národního
centra pro rodinu. Národní centrum pro rodinu
se sídlem v Brně (dále NCR) podporuje spolupráci pro-rodinných organizací, především celorepublikové sítě Center pro rodinu, do které
patří i Diecézní centrum pro rodinu v Českých
Budějovicích. NCR spolupracuje s Českou biskupskou konferencí, kterou bylo v r. 1996 založeno, se státními orgány, politickými stranami
i nevládními organizacemi. Jeho činnost chce
být bezprostřední odpovědí na současné postavení rodiny ve společnosti z pohledu katolické
církve. Cílem je přispívat k příznivému pro-rodinnému klimatu v naší zemi organizováním
konferencí a seminářů, spoluprací na tvorbě
programů a služeb pro rodinu a její členy.
Nyní se NCR podařil významný počin, kterým
je uspořádání konference k aktuálnímu tématu
prevence rizikového sexuálního chování. Jedná
se o důležitý příspěvek k „sexuální výchově“
zaměřený na aktuální odborné poznatky k tématům, která ukládá školám rámcově vzdělávací plán jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojů v otázkách sexuality.
Konference je zaměřena na aktuální odborné
poznatky dorostové medicíny, vývojové a sociální psychologie a sociální pedagogiky se
zkušenostmi z poradenské praxe. Je zaměřena
na pedagogy zejména společenskovědních oborů a přispívá k realizaci školních plánů prevence sociálně patologických jevů mezi žáky.
Dveře k účasti na konferenci jsou ale samozřejmě otevřeny také rodičům, kteří hledají cesty,
jak se svými dětmi mluvit a jak je vychovávat
v souladu s normami a postoji vlastní rodiny.
Je vždycky lépe být dobře informován umět
se dobře orientovat a vědět, jak působit na své
nejbližší, než setrvávat ve sladkém nevědomí
a pocitu, že v naší rodině se přece nemůže něco
špatného v této oblasti přihodit.
Konference se zabývá komplexním přístupem
k dospívajícím v oblasti výchovy ke vztahům,
která je nedílnou součástí preventivního působení proti syndromu rizikového chování
mládeže. Tento syndrom zahrnuje rizika závislosti na návykových látkách, negativní jevy
v psychosociální oblasti (včetně poruch příjmu
potravy, agrese a autoagrese, sebevražedné
myšlenky) a rizika plynoucí z předčasně zahájeného pohlavního života.
Cílem konference je poukázat na nezbytnost
mezioborového přístupu k výchově ke zdraví
v jeho celostní (bio-psycho-sociální) definici:
péče o zdraví v tělesné rovině, vnímání sexuality jako součásti identity osobnosti a uplatnění sexuality zapojením do vztahu – tedy že
tzv. sexuální výchovu nelze redukovat pouze
na znalost, důležité jsou také vzory, hodnoty
a postoje.
Součástí konference bude také prezentace praktických přístupů, které jsou uplatňovány ve vý-

uce na základních a středních školách, prostor
bude i pro prevenci zneužívání a rizikového
pohybu na sociálních sítích a internetu vůbec.
Závěr bude věnován zkušenostem z vlastní práce s dospívajícími, žáky 2. stupně ZŠ.
Program:
* Plody zkušeností a praxe – pokrok v RVP/
ŠVP (MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů, Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.)
* Vývojová psychologie – směrovka ke správnému cíli (Mgr. Hana Imlaufová, poradce a terapeut)
* Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha
* Škola není polepšovna - spolupráce rodiny
a školy (Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka, vedoucí kurzù prevence rizikového chování a kriminality, sociálních dovedností, etiky a etické
výchovy)
* Výchovné úkoly prevence rizikového sexuálního chování z pohledu medicíny (MUDr. Pavel Kabíček, CSc., Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN, vedoucí
subkatedry dorostového lékařství IPVZ Praha)
* A co děláte na síti vy? Bezpečné chování
na internetu – prevence zneužití (Mgr. Petra
Michalová, lektorka Národního centra pro rodinu)
* Poučení z různých metod prevence šíření
HIV/AIDS (Josef Ladrchal, metodik prevence,
ACET ČR, o.s., vedoucí pobočky Jižní Čechy)
* Závěr: dobrá praxe v Jihočeském kraji, nabídka programů pro školy (MUDr. Maria
Fridrichová, lektorka preventivních programů).
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., představí program „Škola osobního života“. Josef
Ladrchal, ACET ČR, představí program „Zvol
si život“.

Když dítě nepřichází…
Prázdná kolébka znamená vždycky smutek.
A přibývá čím dál víc mladých párů, které by
tak rády dítě s láskou přijaly, jenže dítě nepřichází. Jak je najednou svět poblázněný! Jedni
tolik chtějí, až si zoufají, jiní se příchodu dítěte
na svět naopak zoufale brání, někteří se v dnešní době bohužel dokonce dobrovolně rozhodují pro život s kariérou a bez dítěte. A do toho
mnozí, kteří na tom všem chtějí vydělat. Mnohé páry se pak stěží v nabídkách orientují a jejich rozhodnutí jim přináší v budoucnu neočekávaná trápení.
Proto Diecézní centrum pro rodinu přichází
s nabídkou informací o tomto tématu a připravuje celodenní seminář na téma „Když dítě
nepřichází“ 23. 11. 2013 v Domě Emauzy
na Klokotech (9-15 hod.). K přednáškám jsou
pozvaní MUDr. Taťjana Horká, rodinná terapeutka a nejbližší spolupracovnice významné
psycholožky PhDr. Jiřiny Prekopové s tématem
asistované reprodukce, Mgr. Darja Tolknerová,
vedoucí poradny pro pěstounskou péči, a manželé Jana a Jindřich Fenclovi, adoptivní rodiče s tématem adopce. Přednášející nabídnou
i možnost individuální konzultace. Pro zájemce
bude k dispozici rozhovor s knězem.
Dům Emauzy nabízí i nocleh pro účastníky,
kteří to mají do Tábora daleko. Přihlaste se
na
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Kdyzdite-neprichazi.html a do dalších informací
uveďte případný požadavek na ubytování. Budeme vděčni za vaše návrhy a připomínky, které rádi zohledníme v programu. Prosím pokud
víte o lidech, kterých se tento problém týká,
-apposkytněte jim informaci o naší akci. 

Akce je pořádána ve spolupráci s Krajským
úřadem Jihočeského kraje a má akreditaci
u MŠMT. Koná se 6. 11. 2013 v kruhovém
sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje (č. 2010), U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice od 8.30 do 15 hod.
Plakát ke stažení a přihlášky najdete na http://
www.dcr.bcb.cz/udalosti/Prevence-rizikovehosexualniho-chovani-konference.html
-dcr-

Co vás ještě čeká od DCR v nejbližší době?
Nedávno jsme oslavili Den seniorů (1. 10.) a všichni dobře víme, že naše populace stárne.
V roce 2040 bude v Evropě 50 % obyvatel starších 65 let. Porozumění mezi mladými a starými jejich vzájemné sladění bude čím dál tím důležitější pro fungování společnosti. Co všechno ovlivňuje vztahy mezi generacemi, jejich schopnost si porozumět, domluvit se? Co vše se
dá či nedá ve vztazích mezi generacemi vylepšit? Koho zajímá tato problematika a kdo chce
porozumět členům jiné generace třeba i ve vlastní rodině, pro toho je na jednu středu v říjnu
připravena přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové s názvem „Budou si rodiče a děti v dalších
generacích rozumět?“ dne 23. 10. v 17 hod. v Malém sále Metropolu. Odpovědi nejen
na tuto otázku, ale jistě mnohé další zajímavé informace můžete očekávat na přednášce
významné české socioložky. Po přednášce následuje diskuze.
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Diecézní centrum mládeže
Večer mladých na Lomečku
V sobotu 7. září proběhl v rámci lomecké pouti Večer mladých. Již v odpoledních hodinách
začali na Lomeček přijíždět poutníci a mezi
nimi mladí z různých míst. Našli se i tací, kteří
přišli pěšky, někteří zase zvolili pouť na kolech.
Program začínal společnou mší svatou, kterou
sloužil novokněz Jožo Gumenický.
Po mši sv. byli všichni, nejen mladí, pozváni na prezentaci fotek ze Světového setkání
mládeže v Rio de Janeiro, kterou si připravila
a doplnila svým vyprávěním Maruška Jůnová,
jedna z účastnic setkání. Z pohledu na krásy
Brazílie nám vyhládlo, a tak jsme s nadšením
přijali pozvání na večeři, kterou nám připravily
sestřičky na prostranství před kostelem.
Sešlo nás hodně, více než třicet mladých, a tak
bylo potřeba se trochu seznámit. Toho se ujaly
naše animátorky, které si pro nás připravily pár
vtipných her.
Mezitím na Lomeček padla tma a my jsme se
přesunuli do kostela k modlitbě. Za doprovodu vodňanské kapely jsme společně svěřovali
Pánu nadcházející školní rok a vše co nás v něm
čeká a také jsme se na výzvu papeže Františka
připojili k celosvětové modlitbě za mír. Byl to
hezký večer, snad se zase brzy v hojném počtu
-tbsejdeme.

Večer mladých v Sušici
Den se chýlil ke konci, ale v sušickém klášteře
bylo živo. Mladí duchem se totiž sešli ke společné adoraci do klášterního kostela sv. Felixe.
V pátek 20. září zde probíhal Večer mladých.
Při výstavu Nejsvětější svátosti jsme za hudebního doprovodu děkovali Pánu za jeho pomoc nebo prosili za své trápení. Po intenzivní
(pro některé však vyčerpávající) adoraci jsme
se odebrali do refektáře, kde jsme si vyslechli
svědectví Marušky z Vodňan, která se účastnila CSM 2013 v Riu. Účastníci se občerstvovali
a poslouchali mnohdy vtipné zážitky Marušky.
Ke konci si pro nás Terka připravila aktivitku. Mnozí však už museli odjet, jelikož bylo
pozdě. Za úkol jsme měli známá česká přísloví převést na papír bez použití slov. Ostatní
se pak snažili najít v malůvkách smysl.Večer
bych zhodnotil velmi kladně.
Josef Diviš

V pátek

18. října 2013 od 16 hod.
se bude konat

mše svatá pro děti

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Českých Budějovicích.

Zveme
* Christ-life: 18.-20. 10. 2013 Nová Cerekev
* Podzimní prázdniny na Ktiši: 25.-30.
10. 2013
* Večer mladých Velešín: 1. 11. 2013
od 18 hod.
* SAM (Setkání Animátorů Mládeže):
22.-24. 11. 2013, Hosín, téma Evangelizace
Informace o chystaných akcích najdete
na dcm.bcb.cz

Od 26. listopadu 2013
do června 2014
budou probíhat

15.-17. listopadu 2013 se v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně v Praze-Vinohradech budou
konat Dny důvěry. Toto setkání připravují
bratři z Taizé s mladými Pražany ve spolupráci
a s podporou Sekce pro mládež ČBK, ADCM
Nazaret a Komise pro mládež ERC.

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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Bez nadsázky můžeme tvrdit, že letošní svatovavřinecké pouti byla věnována až příliš velká
pozornost - nikoliv jen věřících - ale především sdělovacích prostředků. Již dopředu národu sdělovaly, jak exprezident Klaus a prezident Zeman vyrazí na vrchol nejvyšší české
hory Sněžky, co si připravují, kdo jim bude
asistovat...
Připomeňme si, že Vavřinec byl římský jáhen,
mučedník ze 3. století. Církevní jmění rozdal chudým, aby je zachránil před hrabivostí císaře Valeriána, na jehož rozkaz byl pak
na rozžhaveném rožni umučen k smrti. Proto
nese jako hlavní atribut rožeň, někdy knihu,
palmu, váček s penězi a chléb…
Sestupme však z krkonošských a prezidentských výšin na úroveň Jihočeského kraje,
do českobudějovické diecéze. I  zde nalezneme několik kostelů se zasvěcením sv. Vavřinci
(Dírná, Domažlice, Kostelec, Kraselov, Ledenice, Pištín, Přídolí, Putim, Rynárec, Vrčeň,
dříve ještě Mrákov a Štítary, což je dnes plzeňská diecéze). A také Klení, součást nedalekého Benešova nad Černou, ale to zase musíme
vystoupat do překrásných hvozdů Slepičích
a Novohradských hor (Velký kámen, Slepice,
Kohout 870 m). V pomyslném trojúhelníku
Trhové Sviny - Nové Hrady - Benešov nalezneme původní a dnes čile se rozrůstající vísku
Klení. Tam také najdeme další kostel zasvěcený
sv. Vavřinci. Upřesněme však - kostel bývalého zasvěcení. V 60. letech minulého století byl
odsvěcen, devastován komunistickou ideologií
a pomalu se začal rozpadat. Tak jako v současné době rozsáhlý pionýrský tábor, dříve chlouba
socialistické péče o zdraví mládeže. Dvě řady
chatek, hospodářská stavení, brána s vrátnicí, to
vše dnes chátrá ve stylu postsocialistické péče
neřádného hospodáře a zarůstá bez povšimnutí
v kopřivách a jiném plevelu.
Bývalá farní ves Klení leží pod Vysokým Kmenem v nadmořské výšce 694 m a má starobylý
původ s připomínkou již rokem 1334. Patřila

Vavřinecká
k benešovskému dvoru, později k panství Velešín, na konci 15. st. přešla k Žumberku. V roce
1602 byla nárokována Rožmberky a roku 1620
připadla hraběti Buquoyovi a patřila rodovým
následníkům až do zrušení poddanství. Pak
připadla soudnímu okresu Nové Hrady. V roce
1890 měla s přilehlými samotami 448 německy mluvících obyvatel v 78 domech. Gotická

svatyně prošla barokní přestavbou a po přístavbě jižní části si drží stejnou podobu dodnes.
Z mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, z historických soupisů je doložen barokní portálový
oltář (r. 1710) s bohatou řezbou a obraz budějovického malíře M. Künzla (1872). Vedlejší
oltáře byly zasvěceny sv. Linhartu a sv. Janu
Nepomuckému (1710).

Založení fary je datováno r. 1352, do té doby
patřil jako filiální k Soběnovu, od r. 1786 Benešovu. Školu založenou za vlády Marie Terezie
nahradila v r. 1880 škola obecná s vyučovacím
jazykem němčinou. Ještě v r. 1945 tam nastoupilo vedle jednoho Čecha 86 německých dětí,
čekajících na odsun. Později zprovozněná česká
škola pro nové dosídlence fungovala do konce
školního roku 1959/60. Většina místních domů
dnes slouží výhradně k rekreaci. Nedaleká hora
Hohenstein by měla být dějištěm Erbenovy balady „Poklad“. Nejbližší vlakovou zastávkou je
kaplické nádraží ve vzdálenosti 15 km.

Pohled na kostel s věží

V roce 1992 byl několika nadšenci založen
Spolek pro obnovu budovy kostela v Klení, který byl v důsledku zanedbávání ohrožen i staticky. Rodačka paní Rosa Eder věnovala částku 60
tisíc a několik místních občanů po 10 tisících.
Začalo se zajištěním klenby, aby se nepropadla, opravou krovu a pak renovací celé střechy.
Tehdejší představitelé Benešova neprojevili
žádný zájem. Pozdější pomoc přišla z ONV
Český Krumlov. Následovalo sejmutí báně
věže a zvonů, oprava a zpětné osazení. Po VII.
stavební fázi (1996) byl spolek zrušen. Dokumentace je díky Ing. arch. Ditě Měkotové-Petrové velice podrobná a dostupná na internetu.
Obsahuje i fotografie z roku 1966 tehdy ještě
zachovalého barokního oltáře a zmínku o zvonech. Původní nese dataci roku 1484, novější
pochází z 19. století.
Nikoliv náhodně přišlo v roce 2010 rozhodnutí
o pokračovaní ve snaze objekt původního kostela sv. Vavřince zachránit. V červnu 2011 byl
MV ČR zaregistrován nový Spolek pro záchranu. Nahlédneme-li do jeho činnosti, musíme
mu vzdát velké uznání. V dubnu 2012 se uskutečnila první jarní brigáda na nejnutnější práce
a úklid, v květnu byly osazeny informativní ta-

Spodní brána u věže

Pokračování na 14. straně.
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Pokračování z 13. strany.

bulky. V srpnu již následoval Charitativní koncert, poslední brigáda se uskutečnila na svátek
17. listopadu a činnost ukončil v čase předvánočním Adventní koncert a Vánoční zpívání.
Na počátku roku 2013 se sešla výroční členská
schůze, byla vyhlášena aukce na prodej obrazů
kostela, které namaloval Pavel Vandas. V dubnu se uskutečnil první koncert Dejvák s kytarou, v květnu znovu započaly brigády, v červnu
byl Dětský charitativní koncert žáků ZUŠ Kaplice a ZUŠ Trhové Sviny, v červenci Poetický
sobotní podvečer jako hudební a literární pásmo. A tím se dostáváme do reálného času.
V krásném sobotním odpoledni 10. srpna se
uskutečnil Svatovavřinecký charitativní koncert na záchranu kostela. Účinkovali Miluše
Ochozková a Zuzana Zaimlová (zpěv), Vladimír Faltus a Daniel Podroužek (housle), Libor
Hlaváč (violoncello) a Karel Ochozka (varhanní doprovod). Na programu byla díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, Hollan-Rovenského, Cimy,
Michny z Otradovic a další, nelze zapomenout
na J. Pavlicu - Vstávej, aleluja. Spokojené obecenstvo také z provizorních lavic vstalo, potleskem se odvděčilo a vysloužilo si přídavek.
Celý pořad ve zcela zaplněném kostele uvedla
předsedkyně spolku Mgr. Miroslava Sommerová. Polský kněz Marcin Želazny coby místně
příslušný duchovní správce (farář z Trhových
Svinů a excurrendo Benešova n. Č.) připomněl
život sv. Vavřince s hlavním důrazem na to, že
největším naším pokladem jsou věřící v církvi,
nikoliv jen peníze, byť je jich na činnost tolik
třeba. V těchto místech se vaši předkové modlili, je to velice silné místo, poznamenané mnohými i nelehkými událostmi, nacházejte proto
tu správnou odpověď pro cestu vašeho života.
Na závěr vystoupila starostka Veronika Korchová z Benešova s poděkováním za krásný
zážitek z duchovní hudby a nezapomněla ani
na r. 1968, kdy vznikl záměr na likvidaci kostela. Ještě v roce 1956 se zde konala bohoslužba.
Osobně jsem ještě stačil vyzpovídat štědrou donátorku z Rakouska, která se zde narodila. Maminka pocházela ze Šumavy, tatínek z Rakouska. Začátkem 50. let již věděli, že život zde pro
ně nebude schůdný, tak se raději odstěhovali…
No řekněte - mohla to být jen a jen pouhá náhoda, že jsem se o této připravené akci dozvěděl
až o tomto sobotním ránu z letáku na dveřích
klášterního chrámu v jihočeské metropoli?!
Napadá vás otázka - „jak to všechno dopadne“?
Nikdo neví. Církev s provozem kostela již nepočítá, obec o převod do majetku zájem nemá!
Jakoby ty svatovavřinecké kostelíky měly cosi
společného s politickým děním. Z tisku se můžeme dozvědět, že kostel sv. Vavřince je také
ve vesnici Sobotín při silnici z Bruntálu na Ostravu. Tam se údajně spustily nechvalně známé
hony na čarodějnice v 17. století na losinském
panství. A po 2. světové válce zde proběhl odsun německého obyvatelstva, které tvořilo většinu obce. Věřme, že ono násilí a ústrky obyvatel nebudou pokračovat v době současné...
František Růžička, České Budějovice
(Příspěvek byl redakčně zkrácen.)

Nahoře část upraveného hřbitova, uprostřed kostel v současném stavu, dole pohled na zdevastovanou vnitřní část kostela.
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Nová tvář na Klokotech - P. Mariusz Piwowarczyk, OMI
Můžeme Vás poprosit o krátké představení?
Pocházím od Mazurských jezer z Polska. Dostal jsem se k oblátům skrze známost s lidmi,
kteří patřili do skupiny přátel oblátů. Napsal
jsem otci, zodpovědnému za povolání u oblátů, dopis, a první můj kontakt tváří v tvář byl
po maturitě, když jsem dovezl přihlášku, že
bych chtěl vstoupit k oblátům.
Do noviciátu jsem vstoupil v roce 1989 a magisterská studia ukončil roku 1997. O rok později jsem byl vysvěcen na kněze v jediném polském oblátském semináři v Obře.
Čtyři roky, než jsem přišel na Moravu, jsem
působil jako kaplan ve dvou oblátských farnostech (Laskowice Pomorskie, Gorzow Wielkopolskie). Roku 2001 jsem se přihlásil na misie
a představený rozhodl, že pojedu na Ukrajinu.
Byl jsem proti tomu, ale přijal jsem to. Dva měsíce po tomto rozhovoru mi představený opět
zavolal a zeptal se, jestli bych šel do České republiky. Odpověděl jsem ano.
Už jste někdy předtím v Čechách byl?
Ne, nikdy. Jen jsem tudy v roce 1989 jel do Maďarska se školou a byl moc překvapený nějakými červenými hvězdami na budovách. To jsem
nikdy dříve neviděl…
Měl jste nějaké představy o této zemi?
Byl jsem „úplně“ připraven na misie v České

republice, protože v našem domě byly velmi
oblíbené všechny české pohádky, česká dechovka a české filmy.
Takže v roce 2001 jste přišel do oblátské komunity v Kroměříži?

Ano. Trefil jsem do krásné komunity v Kroměříži, kterou tvořili Karl Zaiser, Günther
Ecklbauer, Piotr Koloch a ze semináře dojížděl
na víkend Jiří Můčka. Měsíc po mém příjezdu
jsem začal kurz češtiny pro cizince v Praze při
Univerzitě Karlově. Vykonával jsem funkci
kaplana ve velké kroměřížské farnosti a měl
jsem na starosti farnost Rataje a Věžky.
Do Klokot ale nepřicházíte z Kroměříže…
Než jsem přišel na Klokoty, studoval jsem
v Polsku na katolické univerzitě v Lublinu
homiletiku (kazatelství). Studie mám ukončené včetně zkoušek nutných k připuštění k obhajobě doktorské práce. Zbývá „jen“ tu práci
napsat...
Na jaké téma?
Téma jsem obdržel přímo od mého promotora a znělo „Idea Boha-Otce v kázáních kněze
prof. Jozefa Kudasiewicze. Homiletické studium.“ Tento kněz byl velmi významným biblistou v Polsku, zemřel vloni v listopadu.
To znamená, že jste farním vikářem na Klokotech, administrátorem Ratibořských Hor
a v Pohnání a dokončujete závěrečnou fázi
studia.
Ano. Moji spolubratři mi k tomu dávají prostor,
ale kromě toho budu přijímat i návštěvy z krásMgr. Hana Koukalová
né Moravy! 

ze) spolu s místním farním vikářem P. Janem
Mikešem… „Veleben buď Bůh a Otec Pána
našeho Ježíše Krista… Hospodine, Ty vládneš
nade vším… Když se těšíte ze svého postavení, ctěte moudrost…“ (z liturgie slova). Ve své
promluvě pak P. Jírovec navázal na nosnou
myšlenku vzniku království v dobách Izraele.
Nikoliv však k tyranizování a šikanování, ale
s omezenými pravomocemi, aby byl služebníkem ostatních, uctíval Boha a vyznával pravdu

Boží, která jediná může vítězit…
Po mši svaté bylo udělováno kněžské požehnání, P. Radim byl k dispozici pro svátost
smíření a P. Jan pro běžné farní záležitosti.
Na odpolední hodiny byl připraven komentovaný výklad v prostorách kostela a fary, beseda s novoknězem a posezení s občerstvením
ve farní zahradě.
Svatý Václave, nedej zahynouti naší víře.
František Růžička, Č. Budějovice

Václave, Václave
...nedej zahynouti nám i budoucím. Lze
předpokládat, že svátek sv. Václava jistým
vlastním způsobem oslavila snad každá
farnost. Nejinak tomu bylo v Mirovicích,
kde byl vyhlášen Farní den.
Již v předvečer svátku se konala jakási „vigilie“ pod názvem Hudební večer, při kterém
koncertovala místní skupina Forte a přijel zazpívat oblíbený zpěvák TV Šlágr Josef Zoch.
V průběhu zdařilého večera si starší farníci
(i ostatní občané) vyslechli populární melodie
tohoto zpěváka a mladí nejen z domácí farnosti, ale i Chraštic, Březnice, Příbrami a jiných
míst si také zatančili.
V sobotu místní kostel sv. Klimenta přivítal ke koncelebrované mši svaté novokněze
P. Jakuba Jírovce z Řádu německých rytířů
a P. Radima Cigánka (oba z pražské arcidiecé-

P. Hampl v rozhovoru s mladými.

STRANA 16

SETKÁNÍ - AKTUALITY 

10/2013

poštovní schránka

Příbramsko-svatohorská šalmaj

Návštěvníci, kteří na Svatou Horu u Příbrami,
nejznámější poutní místo v Čechách, přicházeli
na nedělní bohoslužbu, na kterou připadal (15.
9.) svátek Panny Marie Bolestné, ale také svátek předchozího dne Povýšení Svatého kříže,
kterou celebroval generální vikář P. Stanislav
Přibyl a přivítal zde nejen představitele města
Příbrami, ale i posluchače ČRo, nacházeli celé
prostranství sice čistě uklizené, ale také s viditelnými stopami po předchozí velké akci. V sobotu se zde totiž konala slavnost hudby, tance,
divadla a řemesel. Představili se trubači, divadelní a taneční ansámbly, hasiči přidali tradiční
běh do Svatohorských schodů, šermíři otupili
v lítých bojích svou zbroj a nemohl chybět ani
historický průvod k přivítání arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Snad si můžeme připomenout, že pod názvem
„šalmaj“ se skrývá označení zvláštní pastýřské
píšťaly, nebo větších skupin středověkých jazýčkových píšťalových nástrojů, které se v Evropě objevily už v 8. století s příchodem Arabů.
Ani pro varhaníky to není pojem neznámý.
Ten, kdo ze Svaté Hory odchází, se zpravidla
na chvíli ještě pozastaví u Dubu sv. Václava,
který je také nazýván jako Svatováclavský
nebo Svatohorský a je bezesporu kmetem mezi
domácími stromy. Je totiž jedním z těch nejstarších a zde roste od nepaměti, jeho věk je
odhadován na 400 let. Uvádí se, že je potomkem dubu, který zde rostl od 13. století do roku
1643, kdy jej spálil blesk. Dlouhou dobu býval
na kmeni zavěšen obraz sv. Václava, z toho má
také své dnešní jméno.
Dub byl vyhlášen památným stromem a je
zákonem chráněný. Má i stanovené ochranné pásmo o poloměru 18,5 m, ve kterém není
dovolena žádná škodlivá činnost. Pověst, která
se k dubu váže, vypráví o jistém rytíři, který si
vyjel se svou družinou na lov do okolních lesů.

Byl přepaden tlupou lupičů, kteří jej pronásledovali. Když poznal, že přesile neodolá, seskočil z koně, skryl se v hustých větvích stromu,
prosil vroucně Matku Boží o ochranu a slíbil,
bude-li zachráněn, že vystaví na tom místě
kapli k její poctě. Jeho modlitba byla vyslyšena a on svůj slib splnil. V kapličce pak nechal
i dub vyobrazit.
Budete-li mít nejen štěstí, ale také patřičnou
dávku pokory ve své mysli, možná, že se z šepotu jeho větví dozvíte i něco víc. Třeba zda
život jeho předka začal klíčit již v r. 1608. Tak
ať vás jeho šepot dlouho provází. My měli to
štěstí, že jsme u nedaleké obce Háje zastavili
a podívali se na letošní vrtoch podzimní přírody. Na mezi u silnice stál nepříliš statný strom
s uzrálými červenými jeřabinami, které byly
prokvetlé sněhobílými jarními květy.
František Růžička, České Budějovice

Sedm překážek šťastného
života

Přednášku na toto zajímavé téma si na první
zářijovou sobotu připravil Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. z Prahy. Byla jsem opravdu zvědavá, kterých sedm věcí může být překážkou
ve šťastném životě.
První odpověď na sebe nenechala dlouho
čekat - lenost (lat. acedie), nejen fyzická, ale
především duchovní otupělost, kdy člověk
není schopen vidět Boží působení, Boží zájem o sebe ani Boží lásku ve svém životě.
Buď rezignuje, nebo je přehnaně aktivní. Příčinou může být, mimo jiné, i falešná představa o Bohu, která se utváří už v dětství, když
se dítě setkává se zlobou, se kterou si neví
rady. Další překážky jsou: pýcha, lakomství,
hněv, nestřídmost, závist a smilství.
Cesta z lenosti vede přes vytrvalost! Bůh nepotřebuje náš výkon, miluje člověka takového, jaký je!
Na pokračování tohoto tématu se můžeme
těšit o sobotách 2. listopadu a 1. prosince.
Ing. Pavla Síčová

PRVNÍ listopadová SOBOTA
NA KLOKOTECH
2. listopadu 2013
Sedm překážek šťastného života II.
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD.
odborný asistent KTF UK v Praze
13.30-16.00 Promluva v domě Emauzy
16.00 		
Zpívané klokotské hodinky
16.30 		Růženec
17. 00 		
Mše svatá
Srdečně zve
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
a obláti Panny Marie Neposkvrněné.
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K ČETBĚ A STUDIU
DOPORUČUJEME
kolektiv autorů - Velehradské dialogy I.
Příspěvky kolektivní monografie spojuje z různých úhlů téma Velehradu: místa tvořivé síly
cyrilometodějské tradice; místa setkání hojícího rány rozštěpení; cesty, jež putujícího přivádí
k Jedinému.
Refugium, brož., 364 s., 300 Kč
Vavřínek Vladimír - Cyril a Metoděj mezi
Konstantinopolí a Římem
Známý český byzantolog zasvěceně líčí prostředí, z něhož oba soluňští bratři, Konstantin-Cyril
a Metoděj, na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli
v utváření tamní společnosti.
Vyšehrad, váz., 375 s., 328 Kč
Papež František: O nebi a zemi. O rodině,
víře a úloze církve ve 21. století
Papež František se ještě jako kard. Bergoglio
pravidelně scházel se svým přítelem rabínem
Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali
o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje
rozpravy zpracují do podoby knihy.
Paseka, váz., 240 s., 249 Kč
Altrichter Michal - Krátké dějiny křesťanské
spirituality
Praktická příručka představuje hlavní proudy
a osobnosti dějin křesťanské spirituality podle
chronologie staletí. Odpovídá autorově předchozí pedagogické praxi. Za každou kapitolou
se nacházejí vhodná tematická literatura a pomocné shrnující otázky.
Refugium, váz., 206 s., 190 Kč
Duka Dominik - Glosy Dominika Duky 2012
Sváteční zamyšlení nejen nad náboženskými
tématy vysílané v roce 2012 na stanici ČRo Radiožurnál. „Umění glosy vyžaduje, aby glosátor zvolené téma nevytrhl z kontextu, a zároveň
žádá, aby pracoval s ostře nasvíceným detailem.
Aby promlouval srozumitelným jazykem a aby
jeho glosa nebyla prosta emocí. Je málo mistrů
glosy. Dominik, kardinál Duka, mezi ně patří.“
(Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu)
Radioservis vázaná, 149 s., 199 Kč
Müller Andreas E. - Hora Athos. Dějiny
mnišské republiky
Kniha představuje vůbec první novodobou
publikaci o Svaté hoře v češtině. Autor v ní
přehledně popisuje historii Athosu od vzniku
mnišského osídlení na přelomu 9. a 10. století až do renesance místního klášterního života
v posledních desetiletích. Ve druhé části knihy
se pak věnuje dějinám a uměleckým památkám
jednotlivých klášterů.
Nakladatelství P. Mervart, váz., 155 s., 199 Kč
Balík Stanislav, Hanuš Jiří - Katolická církev
v Československu 1945-1989
Druhé vydání úspěšné publikace. Přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin
Československa.
CDK, váz., 399 s., 398 Kč
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Personalia
Životní jubilea
P. Petr Misař, Katovice, oslaví 12. října 2013
své padesáté narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu upřímně blahopře-acebbjeme.

Setkání dětí
na Klokotech
- Rytíři OMI
28.-30. 10. 2013
Součástí programu je detektivní hra,
mše sv., dle zájmu boj při obraně Klokot
nebo pomoc nevěstě při oblékání
na svatbu a mnoho dalšího...
Těší se na vás
P. Pavel Zahradníček, OMI
s týmem
Cena: 200 Kč
Přihlášky: Mfrejlachova@gmail.com
tel. 739 182 739
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Karmelitánské
NAKLADATELSTVÍ
Karel Herbst - Texty mého srdce
Otec Karel byl vždycky známý
tím, že při svých promluvách používal úryvky z beletrie. Z velké
zásobárny jich do této publikace
vybral třicet. váz., 200 str., 249 Kč

Hana Pinknerová - To pravé místo
Život můžeme prožít jako nudně
se opakující stereotyp. Ale také
jako bohaté obdarování jedinečnými okamžiky. Takto nás autorka
vede vlastními životními postřehy
a zkušenostmi.
brož., 113 str., 129 Kč

Jaro Křivohlavý - Není radost jako radost
Ví se, že není radost jako radost,
že radost se liší od veselí, existuje radost mělká, i radost hluboká,
radost trvající jen krátce, a radost,
která nás může provázet celý život.
váz., 88 str., 109 Kč

Denis Sonet - Pocity viny a jak jim čelit

Naši bohoslovci
ve školním roce 2013/2014
Teologický konvikt - Olomouc
Stanislav Štangl (Řkf. Nová Včelnice)
Miroslav Štrunc (Řkf. Č. Budějovice. sv. Mi		
kuláš)
Teologická fakulta - Praha
1. ročník:
Václav Peltan
(Řkf. Pelhřimov)
2. ročník:
Josef Hejda
(Řkf. Pelhřimov)
3. ročník:
Vojtěch Blažek
(Řkf. Pelhřimov)
4. ročník:
Martin Brácha
(Řkf. Nové Hrady)
Dominik Ettler
(Řkf. Třeboň)
Ing. Jan Kulhánek (Řkf. Sezimovo Ústí)
5. ročník:
Ing. Pavel Němec (Řkf. Č. Budějovice,
		
sv. Vojtěch)
František Žák
(Řkf. Štěkeň)
-acebb-

Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty
25. 10. (pátek) v 17.45 hod.
Velká klokotská křížová cesta
26. 10. (sobota) v 17 hod.
Hubertská mše sv.
27. 10. (neděle) v 16 hod.
Řeckokatolická mše sv.

Mohou zde být dva extrémy: buď
prožíváme viny z minulosti destruktivně, nebo se snažíme svou
vinu popírat. Denis Sonet na příkladech z každodenního života
rozlišuje falešné pocity a zdravé
pocity viny, jež jsou nepostradatelné pro lidský a duchovní růst.
Brož., 64 str., 79 Kč

José Carlos Bermejo - Vlídné příběhy
Nabízíme čtenářům třetí sbírku
příběhů z pera známého španělského autora. Jeho příběhy vycházejí ze života a ukazují nám
jeho různé podoby: naše spolužití
s ostatními, protichůdné pocity
a hodnoty, možnosti volby. Příběhy jsou určené všem generacím čtenářů.
brož., 96 str., 109 Kč

www.ikarmel.cz
Česká křesťanská
akademie Tábor
EVOLUCE A BIBLE
Tomáš Machula
děkan Teologické fakulty JU
v Českých Budějovicích

v úterý 12. listopadu v 18 hod.
Poutní dům EMAUZY
Staroklokotská 2, Tábor-Klokoty
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Radio Proglas
vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém
týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.
K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části Čtyři
Dvory. Mši svatou odtud přenášíme v pátek v 18 hodin.
* Pravidelně v pondělí v 16 hod. vás zveme
k poslechu vzdělávacího cyklu. Aktuálně vysíláme cyklus o Politické filosofii. Jednotlivá
témata, jimiž se tento obor zabývá, osvětluje
výklad docenta Štěpána Holuba.
* Úterní vysílací čas od 9.30 patří především
maminkám na mateřské a rodičovské dovolené, které jsou zvány k poslechu pořadu Kafemlýnek. 29. 10. otevíráme téma Poradny pro
ženy. Víme, že existují poradny psychologické,
pedagogické nebo manželské a občanské. Jaký
program asi mají poradny pro ženy, co se tam
můžete dozvědět, kde je u nás najít a komu je
doporučit - o tom bude řeč s Adrianou Růžičkovou. 5. 11. si povíme Proč říct „ne“ homeopatii. Alternativních metod léčení je celá řada
a mají svoje úskalí stejně jako klasická medicína. Vybrali jsme téma homeopatie a pozveme
k mikrofonu vojenského kaplana por. Tomáše
Mlýnka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 12. 11. hovoříme o tématu Když
život nejde podle našich představ. Inspirací nám
bude jak počasí, které nám asi způsobí chmury,
a také stejnojmenná knížka z Karmelitánského
nakladatelství. Budeme se vás ptát, zda jste spíš
optimisté nebo pesimisté, a mluvit o východiscích z pocitu selhání, smutku nebo deprese s rodinnou poradkyní Andreou Múdrou z poradny
Bethesda v Brně.
* V úterý 29. 10. od 22.00 naladíte pořad Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň. V Třeboni
vznikl nový domácí hospic, který slouží místním klientům i lidem bydlícím v blízkém okolí
města. S jeho vedoucí Petrou Brychtovou představíme celé hospicové zařízení a přiblížíme
také podmínky přijetí klientů do péče.

se dozvíte, co se skrývá za názvem Trio divino, kdo jsou jeho členové i jaký hrají repertoár.
15.11. zástupci Filharmonie Brno prozradí, jaké
koncerty se chystají pro sváteční i všední dny
nejbližších měsíců. 22.11. si představíme soubor Carota Dulcis. Hosty Oktávy budou členové ansámblu Martin Weisbauer, Matěj Ondřej
Havel a Lucie Luštincová.
* Dětský magazín Barvínek nabízí poučení
i pobavení pro dětské a „náctileté“ posluchače
každé úterý od 16.00. 5.11. zavítáme mezi děti
z několika českých a moravských diecézí, a to
v rámci reportáže z Misijního kongresu v Českých Budějovicích. 12.11. zdůrazníme, že Věda
není nuda. V novém cyklu se podíváme na taje
a zajímavostí z předmětů, které ve škole vypadají naprosto nestravitelně a nezajímavě. V prvním dílu zavítáme mezi opravdové fyziky.
* Ostravskému studiu Hedvika patří čtvrtek
7.11. od 22.00. Za minulostí města Dolní Benešov se ohlédne redaktor Antonín Žolnerčík
spolu s P. Pavlem Kuchařem. Zmíněná obec totiž slaví osm set let od svého založení.
* Relace Dotýkání světla v pátek 8.11. nabídne od 22.00 téma O výchově k víře s Jozefem
Augustynem. Redaktor Marek Chvátal si pozve
k mikrofonu známého polského jezuitu a autora
mnoha poutavých publikací zaměřených především na duchovní výchovu v rodině.
-js-

DIECÉZNÍ MARIÁNSKÉ
VEČEŘADLO
v Růženeckém kostele
v Českých Budějovicích

* Do jihočeské metropole se vypravíme také
ve čtvrtek 31.10. Studio Jan Neumann nabídne
reportáž z proběhlých misií v Českých Budějovicích. Redaktor Petr Pospíšil přiblíží hned dvě
akce, které se uskutečnily v první polovině října, a to Misijní kongres dětí s vysláním malých
misionářů a také několikadenní Františkánské
misie. Cílem těch druhých misií bylo oslovit co
nejširší veřejnost formou rozhovorů, přednášek,
ale třeba také posezení u dobré kávy. Zda se vše
podařilo, se dozvíte od 22.00.

v sobotu 19. října 2013 ve 14 hod.

* V pátek v 16.55 naladíte hudební týdeník
Oktáva. 1. 11. dirigent Roman Válek se svou
manželkou, sbormistryní Terezou Válkovou,
v rozhovoru s Klárou Beránkovou nastíní nový
projekt Bacha na Mozarta, který bude letos součástí koncertní sezony Filharmonie Brno. 8.11.

Předpokládané ukončení v 16.30 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
Srdečně zvou modlitební skupiny
mariánského kněžského hnutí z Českých
Budějovic a okolí a P. Zdeněk Prokeš,
kněz spoluodpovědný za MKH.
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NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz
Kdo je papež František? (DVD)
Dokument o životní cestě a postojích papeže Františka s dosud
nezveřejněnými záběry z jeho působení v Argentině. O svém pohledu na J. M. Bergoglia hovoří
představitelé Tovaryšstva Ježíšova,
univerzitní profesoři, biskupové a novináři.
Český dabing, 44 minut, 199 Kč

Oficiální portrét papeže Františka
s jeho podpisem a znakem.
Lamino, formát 20 x 30 cm, 30 Kč

Guissani, Luigi: Proč církev
Církev je život. Kdo se chystá ověřit si vlastní názor na církev, musí
si uvědomit, že k reálnému pochopení života, jakým je církev, je nutné adekvátní soužití s ní.

Pevná vazba, 416 str., 162 Kč

Miloš Szabo: Žít podle Bible podruhé
s Janem
Druhý díl nedělních zamyšlení
kněze, známého i posluchačům
Doteků víry na Radiožurnálu.
O knize sám autor říká: „Kolegům pro pomoc. Biblistům pro
inspiraci. Křesťanům i nekřesťanům pro zaPevná vazba, 400 str., 235 Kč
myšlení.“

Již vyšlo: Žít podle Bible poprvé s Matoušem. 
Pevná vazba, 360 str., 190 Kč
Gabriele Amorth, Roberto I. Zanini:
Mocnější než zlo
Jak rozpoznávat a přemáhat zlého
ducha a vyhýbat se mu
„Život je neustálé zápolení se
zlem a ten, kdo chce zápasit, musí
svého nepřítele znát. Když chceme přemoci nepřítele, jehož základní zbraní je
klam a podvod, pak plnost poznání znamená
polovinu úspěchu. Plným vítězstvím je láska,
k níž člověk dospívá prostřednictvím modlitby,“ říká v rozhovoru s italským novinářem
Zaninim jeden z nejznámějších exorcistů.
Jako tištěná kniha (290 Kč) nebo jako e-kniha
(160 Kč), formáty: PDF pro čtečky, kindle
(mobi) a ePub.

Nakladatelství Paulínky si dovoluje upozornit, že ještě stále jsou
k zakoupení: Liturgický kalendář 2014 (48
Kč), Kapesní diář 2014 (88 Kč) a Velký diář
2014 (200 Kč). Žádejte je u vašich knihkupců
nebo přímo u nás.

www.paulinky.cz

5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích
Stanoviště na Piaristickém nám.

Stanoviště na TF JU

Za poskytnutí fotografií na 2.-4. straně
obálky a uvnitř čísla děkujeme vikariátu
Pelhřimov a Diecéznímu katechetickému
středisku.

Misijní jarmark na náměstí

Misijní jarmark na náměstí

V zahradě dominikánského kláštera

5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích

