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Koledníkům požehnal na českobudějovickém náměstí
Přemysla Otakara II. světící biskup Mons. Pavel Posád.
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– zranitelní a neslyšení

(...) Migrace dnes není jevem omezeným
pouze na některé části naší planety, ale dotýká se všech světadílů a stále více se stává
celosvětovou otázkou, jež nabývá dramatických rozměrů. Nejedná se jen o lidi hledající
důstojnou práci nebo lepší životní podmínky,
ale také o muže, ženy, starce i děti nucené
opustit svá obydlí v naději, že se zachrání
a jinde najdou mír a bezpečí. Často jsou to
právě mladiství, kteří musí v první řadě platit
vysokou cenu za emigraci vyvolanou téměř
vždy násilím, bídou a stavem životního prostředí; a k těmto faktorům se přidává i globalizace se svými negativními aspekty. Bezohledný běh za rychlým a snadným ziskem
s sebou také nese nárůst takových zraňujících úchylek jako je obchod s dětmi, vykořisťování a zneužívání mladistvých a všeobecné
nedodržování práv patřících k dětství, jak je
stanovuje Mezinárodní konvence o právech
dítěte.
Díky své mimořádné křehkosti má dětský
věk své jedinečné a legitimní požadavky.
Především je to právo na zdravé a chráněné
rodinné prostředí, kde dítě může vyrůstat pod
vedením a příkladem otce a matky; potom je
to právo a povinnost získat patřičné vzdělání, zvláště v rodině a také ve škole, kde děti
mohou vyrůstat jako osoby a jako strůjci budoucnosti své i svého národa. Ve skutečnosti
platí, že v mnoha oblastech světa jsou čtení,
psaní a elementární počty ještě privilegiem
mála z nich. Všichni malí rovněž mají právo
hrát si, věnovat se zábavným činnostem, mají
prostě právo být dětmi.
Mezi migranty tvoří děti tu nejzranitelnější
skupinu, protože při svém vstupu do života
jsou neviditelné a neslyšené; kvůli nejisté
situaci nevlastní dokumenty a jsou skrývány před očima světa; nepřítomnost dospělých a někoho, kdo by je doprovázel, brání
tomu, aby se pozvedl jejich hlas a aby byl
slyšet. Tak mladiství migranti snadno končí
na nejnižším stupni degradace člověka, kde
nezákonnost a násilí jako požár spalují budoucnost mnoha nevinných, zatímco síť zneužívání mladistvých se dá jen těžko rozbít.
(...) Existuje mnoho faktorů, které přispívají
ke zranitelnosti migrantů, zvláště mladistvých: krajní nouze a nedostatek prostředků
k přežití, k nimž se přidávají nereálná očekávání vzbuzovaná sdělovacími prostředky;
nízká úroveň gramotnosti; neznalost zákonů,
kultury a často i jazyka hostitelských zemí.
To vše je činí psychicky i fyzicky závislými. Avšak nejsilnější popud k vykořisťování
a zneužívání přichází z poptávky. Pokud se
nenajde způsob, jak důrazněji a účinněji zasáhnout proti těm, kdo jich využívají, nikdy
se neodstraní mnohé formy otroctví, jehož
obětí se mladiství stávají.
Je proto potřebné, aby imigranti právě pro

z biskupských diářů
Mons. Vlastimil Kročil
18. 1.
České Budějovice: Rada Diecézní
charity (13.00)
19. 1.
České Budějovice – katedrála:
Ekumenická bohoslužba (17.00)
23.-25. 1. Praha: Plenární zasedání ČBK
31. 1.
Prachatice: Vikariátní setkání
kněží
2. 2.
České Budějovice – katedrála:
Mše sv. s řeholníky sloužícími v diecézi svátek Uvedení Páně do chrámu (9.30)
7. 2.
Praha: Valná hromada
10.-11. 2. Ktiš: Diecézní fórum mládeže
14. 2.
Hradec Králové: Zasedání rady
ČBK pro IT
23. 2.
České Budějovice – Biskupství:
Vikariátní setkání kněží vikariátu Č. Budějovice-venkov
24.-26. 2.	 Olomouc: Národní fórum mládeže
27. 2.
Praha – ČBK: Hnutí v ČR
28. 2.
Štěkeň – klášter: Mše sv. (11.00)

Mons. Pavel Posád
17. 1.
Strakonice – Vikariátní konference (9.00)
23.-25. 1. Praha – Zasedání ČBK
26. 1.
České Budějovice – Maturitní
ples studentůBiskupského gymnázia (19.00)
29. 1.-4. 2. Praha-Břevnov – Exercice pro
Školské sestry de ND
8.-9. 2.
Hradec Králové – Zasedání Sekce pro mládež ČBK
10.-11. 2. Ktiš – Diecézní fórum mládeže
Údaje jsou podle stavu k 6. 1. 2017, pozdější změny
nejsou vyloučeny.

dobro svých dětí stále těsněji spolupracovali s přijímajícími komunitami. S nesmírnou
vděčností sledujeme církevní i občanské organizace a instituce, které s velkým nasazením dávají k dispozici čas i prostředky pro
ochranu nezletilých před různými formami
zneužívání. Je důležité, aby se navazovala
stále účinnější a vydatnější spolupráce založená nejen na výměně informací, ale také
na posílení sítí schopných zajistit rychlý
a pronikavý zásah. Nesmí se podceňovat to,
že mimořádná síla církevních společenství se
ukazuje především tam, kde je jednota modlitby a bratrské pospolitosti.
Za druhé je třeba pracovat na integraci migrujících dětí a mládeže. Jsou plně závislí
na společenství dospělých a nedostatek finančních zdrojů se často stává překážkou
pro osvojení vhodných politik pro přijetí,
asistenci a začlenění. V důsledku toho, místo aby se upřednostňovalo sociální začlenění mladistvých migrantů nebo se stanovily
programy jejich bezpečné a asistované rePokračování na 4. straně.
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Adventní a vánoční střípky z farností Suchdol nad Lužnicí
a České Velenice
V končící vánoční době se ohlížím za adventem a prožitými svátky Narození Krista.
Poslouchám při tom ještě koledy a mimo
jiné přemýšlím nad tím, jak dopadne naše
Tříkrálové koledování, jestli nebude moc
veliká zima a vítr. A přes všechny obavy se
i těším, až se přímo na Tři krále v místním
Domě s pečovatelskou službou rozezní naše
„…štěstí, zdraví vinšujem vám“.
Při pobrukování „Ježíšku, panáčku, já tě
budu kolíbati“ se mi míhají hlavou koncerty adventní i vánoční, které jsem vyslechla
v suchdolském a českovelenickém kostele,
dokonce jsem se i mohla ztišit při koncertě
Scholy Gregoriana Pragensis v Českých Budějovicích. Nejen při již zmiňovaném koncertu v Budějovicích jsem mohla přemýšlet
nad spásou při zpěvu rorátní písně Rorate
caeli desuper, ale také v kostele v Suchdole
nad Lužnicí, kde varhanice Anička s flétnistkou Lenkou přidávaly každou adventní neděli jednu sloku. Tajuplného ztišení se světýlky
v očích i v ztemnělém kostele jsme si užili
při rorátech v Suchdole i v Českých Velenicích; v obou farnostech jsme pak společně
posnídali – v Suchdole v sobotu 3. prosince a ve Velenicích ve čtvrtek 8. prosince,
na slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Ve školní den jsme měli roráty ve Velenicích
poprvé, ale nakonec děti do školy přijít stihly

Pokračování ze 3. strany.
patriace, nastupuje pouze snaha zabránit jim
ve vstupu, což napomáhá jejich opětovnému
pádu do ilegálních sítí; anebo jsou posíláni
do zemí původu bez ujištění se o tom, že je
to v souladu s jejich skutečným „vyšším zájmem“.
(...) Za třetí se na všechny obracím s upřímnou výzvou hledat a přijímat trvalá řešení.
Protože se jedná o komplexní jev, je třeba
otázku mladistvých migrantů řešit u jejího
kořene. K příčinám tohoto problému patří
války, znásilňování lidských práv, korupce,
chudoba, nerovnosti a katastrofální stav životního prostředí.
(...) A nakonec chci adresovat své slovo vám,
kdo kráčíte po boku dětí a mladých na cestách emigrace: oni potřebují vaši cennou
pomoc a potřebuje vás také církev, která vás
podporuje ve vaší velkorysé službě, jakou
poskytujete. Neumdlévejte v odvážném vydávání dobrého svědectví o evangeliu, jež
vás vyzývá, abyste poznávali a přijímali Pána
Ježíše přítomného v těch nejmenších a nejzranitelnějších. (...)
(Z poselství Svatého otce k Světovému dni migrantů a uprchlíků 2017.)

(i když se jim nechtělo a otec Jiří se nabízel,
že jim napíše omluvenku).
Roráty nebyly jedinou příležitostí k adventnímu farnímu setkání. V sobotu 10.
prosince jsme prožili krásnou poutní slavnost ke známému světci Mikuláši, kterého
bychom zvlášť v Suchdole měli dobře znát.
Tentokrát za námi přijel z Pacova P. Jaroslav
Šmejkal, bývalý duchovní správce, a mši sv.
sloužil s naším farářem P. Martinem Bětuňákem. Po skončení mše sv. rozdávali perníčky
ve tvaru Mikuláše a jablíčka jako symbol tohoto světce.
Při závěrečném poutním požehnání prostřednictvím otce Martina jistě nejen ke mně přišel
pokoj a radost.
O  Vánocích se uskutečňuje to, že Bůh je
„Emanuel“ – tedy s námi. Poselství o Božím
milosrdenství jsme se v Suchdole nad Lužnicí již tradičně snažili jako farnost předat lidem vánoční hrou večer před Štědrým dnem.

Tříkrálové koledování 2017
na Klokotech
Jaké letos bylo? I když bylo na sídlišti dost
lidí, kteří nám neotevřeli (a slyšeli jsme je,
že jsou doma), i když bylo dost lidí, kteří zavřeli před námi dveře beze slova nebo řekli,
že nechtějí, abychom u nich koledovali, bylo
pořád dost těch, kteří si zakoledovat nechali
a byli rádi, že jsme přišli. Čekali nás, nebo si
nás dopředu zamluvili a také oni obdarovali
malé koledníky (připravenou sladkostí).
Stálo to za to, pro ně i pro děti, které koledovaly a které neodradil ani mráz ani nepřijetí.
Děkujeme Ti, Pane, za Tvé požehnání, které
jsme mohli nést, za vybrané peníze, které
pomůžou potřebným i za děti, jejich rodiče
(kteří je přivedli a přivezli) a jejich ochotu
pomoci! 
JP

I díky ní se lidé mohli dozvědět, že víc než
zdraví je láska a odpuštění - o tom by mohli
vyprávět všichni kněží, zpovědníci a nemocniční i vězeňští kaplani…
Nejdříve to vypadalo, že budou děti hrát jen
pro pár rodinných příslušníků, nakonec ale
bylo diváků dost a dětem se to opravdu povedlo. Po vánoční hře si lidé za zpěvu koled
odnesli domů „betlémské světlo“.
Několikrát jsem si tedy mohla zazpívat koledy, ale nejhezčí stejně pro mě je „Narodil se
Kristus Pán“, a to při půlnoční v mém rodném kostele. Lidé si ze suchdolské půlnoční
mše sv. odnášeli na památku přívěsek se světélkem „Buďte světlo světa“.
Při tom všem jsem si opět uvědomila, jakou
moc „my věřící“ máme, a také dar svobody
a míru, když podobné akce můžeme pořádat.
Děkuji proto našim kněžím a všem farníkům
za pěkně prožitý advent a Vánoce.
Iva Hojková
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Adventní návštěva u sester paulínek v Praze
V sobotu 10. prosince 2016 se skupina dětí
(nejen z Klokot) s dospělým doprovodem,
včetně klokotského faráře P. Jiřího, vypravila
vlakem do Prahy na návštěvu k Dcerám svatého Pavla – paulínkám - nahlédnout pod pokličku v jejich mezinárodní kuchyni.
V domě v Petrské ulici nás srdečně přivítaly
sestry Isidora, Rosanna a Molly, které pocházejí z různých zemí (Španělsko, Itálie, Indie)
a překvapilo nás, jak dobře všechny mluvily
česky. Nabídly nám občerstvení, při kterém
jsme se mohli blíže představit a seznámit. Pak
jsme společně slavili mši sv. v jejich komunitní kapli.
Po skončení bohoslužby nám sestra Isidora
pověděla něco o vybavení kaple - zaujala nás
kniha na poličce pod svatostánkem; tam sestry pokládají tu knihu, která byla právě vydaná
v jejich nakladatelství, a svými modlitbami
ji „provázejí do života“ a vlastně tak dvakrát
naplňují svoje poslání podílet se na apoštolátu
prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Po mši svaté přišel čas na chystání oběda –
společně se sestrou Molly jsme začali připravovat kuře po indicku s rýží, placky z čočkové
mouky, které připomínaly obří chipsy, a jako
zákusek kokosky s kardamomem. Na přípravě
oběda se podílely starší děti; ty mladší se zatím mohly podívat na vánoční příběh, samozřejmě „od paulínek“. Indická kuchyně pro
nás byla plná exotických vůní a chutí, od sestry Molly jsme se mohli naučit také několik
kuchařských „fíglů“.
Po výborném, i když pro někoho asi trochu
ostřejším obědě jsme ještě poseděli u kávy
a čaje a měli jsme možnost dovědět se od ses-

ter spoustu zajímavých informací o paulínské
spiritualitě, jejich každodenním komunitním
životě (pražská komunita oslavila 8. prosince
dvacet tři let „společného života“ a momentálně ji tvoří šest sester) a o zemích, z nichž
pocházejí. Mohli jsme si také vyzkoušet tradiční indický oděv – sárí (sestry v Indii ho
užívají také jako řeholní oděv).
Sestra Isidora nás pak doprovodila na Jungmannovo náměstí do Knihkupectví paulínky,
kde nás již očekávala sestra Andrea a kde
jsme si mohli prohlédnout a zakoupit zboží
z nabídky nakladatelství Paulínky (v zahraničí se tato paulínská knihkupectví nazývají
multimediální centra).

Krátce jsme ještě mohli nahlédnout do refektáře františkánského kláštera, v jehož areálu
se nakladatelství nachází, seznámili jsme se
s jeho historií, a také jsme se vyfotili (za zvědavého přihlížení turistů) s papežem Františkem (tedy přesněji s jeho fotografií v životní
velikosti).
Na závěr jsme se pak ještě trochu prošli
rozsvícenou adventní Prahou a už nás čekala jen zpáteční cesta domů. Vlak byl velice
přeplněný, tak jsme se usadili na zemi v nákladním prostoru pro kola, kde si děti mohly
s pracovním sešitkem zopakovat, co si z celého krásně prožitého dne s paulínkami zapamatovaly.
MŠ

Diecézní centrum mládeže
Adventní duchovní obnova
Na Ktiš jsme přijeli v pátek večer. Program
zahájila večeře, při ní jsme se dozvěděli, že
převážnou většinu duchovní obnovy budeme
trávit v silentiu, které začíná hned po večeři. Následovala večerní modlitba, během níž
jsme se vydali na výpravu na Kuklov. Cestou
jsme se mimo jiné zamýšleli nad naším dosavadním prožíváním adventu. Cílem cesty byl
nedostavěný kostel sv. Ondřeje v Kuklově.
Druhý den po ranní modlitbě a snídani jsme
vyslechli promluvu s příběhem o Abrahámovi, který nás provázel po zbytek obnovy.
Podle hesla „Ora et labora“ následovala práce, poté mše sv. v kapli a oběd. Odpoledne
jsme vyrazili na procházku kolem ktišského
rybníku, během níž jsme se modlili růženec.
Poté následovaly další promluvy o Abrahámovi, mezi kterými jsme si zahráli pár her.
Večer bylo ukončeno silentium, takže jsme
měli dost času popovídat si o svých zážitcích.
V neděli jsme den začali opět ranní modlitbou

s následnou snídaní. Pak jsme společně zhodnotili uplynulý víkend a rozdělili si úklid fary.
Po něm jsme se společně s místními farníky

sešli na nedělní mši svaté v kapli. Nakonec
nezbylo nic jiného než se rozloučit a po dobrém obědě vyrazit do svých domovů. -dcm-
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DIECÉZNÍ
KATECHETICKÉ
STŘEDISKO

Diecézní katechetické středisko

Liturgie pro děti

Projekt do škol pro letošní školní rok
Již mnoho let pořádá Diecézní katechetické středisko Projekt do škol. Cílem je navázat spolupráci s učiteli a jejich žáky a pomocí témat předávat křesťanské hodnoty do školního prostředí. V minulých ročnících jsme hledali křesťanské kořeny v našem okolí a proto se projekt
jmenoval „Kam patřím“. Letos jsme se zaměřili na rozvoj prosociálního chování a nazvali
jsme projekt „Kdo jsme“.
Každá třída dostane od prosince do dubna postupně 5 pracovních listů, v nichž učitele a žáky
seznamujeme s různými osobnostmi. V prosinci již školy dostaly pracovní list o sv. Františkovi
z Assisi. Jejich úkolem bylo nejen seznámit se s touto velikou osobností středověku, ale také
vyrobit pro třídu betlém, dojít do lesa a nakrmit zvířátka, shlédnou krátký film o obdarování
a poslechnout si písničku o sv. Františkovi. Za splněné úkoly dostávají školy souřadnice, které je dovedou ke skryté kešce s dalšími indiciemi a s překvapením. V lednu už školy pracují
na dalším pracovním listu, který je zaměřen na sv. Bakhitu. A nyní několik dojmů od účastníků
a také fotografie:

Základní škola Vrčeň – průběh plnění úkolů
Nejprve jsme se seznámili s legendou sv. Františka z Assisi. Když jsme vyráběli papírový betlém, pracovali žáci ve skupinách, domlouvali se mezi sebou na použitém materiálu. Nakonec
použili čtvrtky, starý karton, krabice… Výtvory barvili, vyhledávali na internetu pozice postav. Třetí úkol nás vedl k poslechu písně sv. Františka z Assisi a k shlédnutí videa a fotografií
františkánských klášterů. Následovala beseda žáků o štědrosti, vlastních zážitcích, prezentace
vlastních zkušeností při pomoci, rozdělování se, půjčování věcí...
Tato část pracovního úkolu byla pro žáky zajímavá a přínosná. Byli překvapeni svými zážitky, dobře vedli diskusi, byli zvídaví... Někteří žáci překvapili spolužáky svou otevřeností,
schopností pomáhat a být štědrými a srdečnými syny, dcerami, vnuky, vnučkami, dětmi ze
sousedství, kteří jsou ke svým blízkým i ostatním potřebným lidem z okolí bydliště pozorní
a vnímaví. Některé zážitky mají děti i díky správnému vedení v rodině, která dává dobrý
příklad a vzor.
Zajímavé byly i úvahy o tom, o co by se žáci neradi dělili, či naopak - o co se musí dělit, protože to nejde jinak. Diskuse otevřela srdíčka dětí z rozvedených rodin, rodin sociálně slabých,
ale i těch, kteří si měli možnost uvědomit, že patří k těm, co otázky ztrát a dělení dosud řešit
nemuseli.
Na závěr plnění úkolů z tohoto pracovního listu bylo setkání u stromečku při třídních Vánocích, rozdělení 10 perníčků na dvě poloviny. Žáci se společně domluvili, že polovinu dají
do krmítka společně s jablky. Zbylá srdíčka si rozdělí tak, aby každý dostal právě jednu třetinu, neboť nás bylo ten den přítomno právě patnáct. Každý žák, který obdržel srdíčko, našel
dva kamarády, se kterými se rozdělil, podělil se s nimi o své „srdce,“ tj. vyzkoušel si svoji
ZŠ Vrčeň (volně upravilo DKS)
štědrost. 

Na začátku nového liturgického roku jsme
nabídli rodinám ve farnostech šanony se
sešitky o liturgických textech k nedělím
a svátkům. Zatím jsme mohli distribuovat 17
sešitků od první neděle adventní do začátku
postní doby (další pokračování je ve výrobě).
Tuto krásnou pastoraci rodin jsme poznali
na X. Celostátním katechetickém kongresu
přímo od jejího tvůrce, kterým je rodina Nedbalova z Prahy.
Jedná se o jednoduchou přípravu celé rodiny na nedělní liturgii. Šanony mají děti
doma (nebo si je mohou nechávat v kostele a domů si nosí jen sešitek další neděle).
S rodiči si pak mohou přečíst texty, které se
budou při liturgii číst, a k tomu mají ještě
připravený příběh a jednoduchou hádanku
v zadní části. Odpovědi na hádanky přinášejí děti do kostela, kde mohou být vyhodnocovány a případně i odměněny. Tak se děti,
a vlastně i celé rodiny, mohou jednoduchým
způsobem připravit na slavení mše sv. Zde
si můžete přečíst alespoň jeden ohlas na tuto
iniciativu z diecéze:

Liturgie pro děti je prima
Protože chodím na mši sama se třemi dětmi,
již dříve jsem si ráda četla dopředu nedělní
evangelium – pro případ, že bude zrovna některé z děťátek nutně potřebovat během čtení
vyčůrat či mi něco neodkladného sdělit. Soustředit se na všechna čtení a následný výklad
evangelia při kázání pro mě občas bývá nadlidský výkon... Tím spíše mě nadchla liturgie
pro děti od manželů Nedbalových. Praktické
texty jsou doprovázeny nádhernými ilustracemi paní Popprové, kterou děti zbožňují,
aniž ji osobně znají. Okamžitě se jim vybaví
obrázky ze Sluníčka nebo z oblíbených dětských knížek.
V sobotu večer s dětmi sedáme v pokojíčku
na koberec a čteme si liturgii na neděli. Děti
poslouchají příběhy a prohlížejí si doprovodné obrázky. Většinou si při poslechu hrají,
nejmladší Eliška si třeba vybarvuje omalovánky, které vytisknu z internetu a které se
tématicky váží k nedělní bohoslužbě. Například před první adventní nedělí zvládla během sobotního čtení vymalovat tři adventní
věnce. Kluci jsou již starší (11 a 8), takže se
při čtení na leccos ptají a občas se rozvine
zajímavá diskuse, která obohatí nejen děti,
ale i mě. Často mě přinutí zamyslet se nad
věcmi na první pohled zcela banálními.
V adventní době jsme na liturgii rovnou
navazovali každodenním čtením příběhu
z Duhy o Fabiánovi a jeho rodině, při němž
děti společně vystřihovali „domeček“ (či
motiv na daný den) a lepili ho do připraveného obrázku krajiny.
Pokračování na 7. straně.
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Živý betlém
Betlémské události „ožívají“ již tradičně
v době vánoční v několika farnostech vikariátu. Zcela jedinečně v prachatickém kostele na Štědrý den je živý betlém součástí
bohoslužby slova v rámci mše s dětmi. Zní
evangelium a hudba doprovázená pohybem.
To vše umocňuje duchovní prožitek Vánoc.
Tato nejnavštěvovanější mše v rámci liturgického roku se stává setkáním s lidmi, kteří
pravidelně bohoslužby nenavštěvují. Radostná je spolupráce s místní ZUŠ, zastoupenou paní Olgou Pilátovou. Zapojeno bylo
letos cca 60 interpretů.

Betlém netolický

Strunkovický betlém na náměstí je opět
krásným příkladem spolupráce s obcí.
Do příběhu se zapojují všechny generace.
Režijního vedení se ujaly Růžena Nováková
a Jana Pártlová. Hudebně doprovodil chrámový sbor a cca 25 herců, poník, telátko,
ovečky a husy.
Netolický betlém, doprovázený 20 zpěváky

Betlém strunkovický

pod vedením Mikoláše Troupa a ztvárněný 30 herci pod režijním vedením Terezie
Troupové, byl nádherným zastavením u jesliček. Radost malých i velkých pastýřů a andělů se velmi rychle přenesla na všechny
v netolickém chrámu. Díky všem za jejich
nasazení a čas!
Lenka Hanžlová,
vikariátní zástupce pro katechezi

Zveme všechny na
„Modlitební triduum
Modliteb matek“
v Klokotech

* v pátek 27. 1. v 15.45 v Emauzích,
po mši sv. výstav Nejsvětější svátosti
a svátost smíření;
* v sobotu 28. 1. v 15.45 v Emauzích,
po mši svaté krátká adorace v kostele;
* v neděli 29. 1. v 15.00
adorace v kostele
Pokračování z 6. strany.

I když se mi někdy zdá, že se děti v sobotu
při čtení liturgie úplně nesoustředí, v neděli
při mši svaté žasnu, jak moje čtení vnímaly.
Hned jak se začne číst, otáčejí se po mně
a připomínají mi, že o tomhle jsme si přece
večer taky četli. Jsou při bohoslužbě slova
mnohem klidnější - a já také. Cítím, že si s sebou domů něco odnášíme a neděle dostává
ten pravý smysl. Chvála Pánu a díky všem,
kteří se na liturgii pro děti jakýmkoliv způsobem podíleli!
Z. V. a DKS

Betlém prachatický

Výlet do Třeště, města betlémů
Ve středu 28. prosince jsme z Borovan vyjeli na výlet do Třeště, kde jsme navštívili muzeum
betlémů. Byly krásné. Překvapilo nás velké množství figurek i jejich nápadité umístění.
Pak jsme putovali městem po skupinkách a podle mapky jsme hledali domy označené zeleným terčem, kde jsme si mohli prohlédnout betlémy jednotlivých rodin, ochotných od 26.
prosince do 2. února již řadu let otvírat dveře poutníkům. Mohli jsme se vcítit do situace Josefa a Marie, jak klepou a čekají u dveří neznámých lidí. Ale my jsme - na rozdíl od nich - místo
odmítnutí slyšeli: „Pojďte dál!“ Nejvíce se nám líbily betlémy, které byly osvětlené a střídal
se den s nocí. V poledne jsme se mohli občerstvit v místních hospůdkách.
Po obědě jsme ještě pokračovali v prohlídce města, také jsme navštívili farní kostel sv. Kateřiny Sienské.
V 15 hodin byli všichni účastníci vzorně na svých místech v autobuse a mohli jsme vyrazit se
spoustou zážitků k domovu. Cestou do Třeště i zpět jsme si zpívali koledy. Tak jsme prožili
jeden z pěkných dnů vánoční doby. 
LT
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Pozvánky a informace z charit
v českobudějovické diecézi
• Předvánočním posezením zakončili 15.
prosince 2016 obyvatelé jednoho z domů
na Novohradské ulici v Českých Budějovicích
s komunitními pracovníky další rok setkávání,
rozhovorů, plánování a společné práce na zlepšování prostředí, ve kterém lidé žijí, a doučování a volnočasových aktivit s dětmi. Projekt
Komunitní práce Novohradská je zaměřen
na využívání zdrojů místních lidí k jejich aktivizaci a přijetí odpovědnosti za vlastní život. Pracovníci spolupracují s obyvateli při zlepšování
prostředí a úpravách domu, přilehlého dvora
a zahrady, která s domem sousedí. Vedou neformální rozhovory s obyvateli domu a s lidmi ze
sousedství a ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem a jeho dobrovolníky pravidelně a dlouhodobě pomáhají dětem s doučováním a volnočasovými aktivitami. Projekt funguje od roku
2013 a otevírá cestu, aby se obyvatelé Novohradské stali tvůrci změny ve svých životech.
• Pro muže bez domova uspořádali pracovníci jindřichohradecké Noclehárny sv. Antonína
štědrovečerní večeři. V předvečer 24. prosince
tady nechyběly řízky, bramborový salát a navrch i něco dobrého na zub. Zdejší noclehárnu
provozuje Farní charita Jindřichův Hradec.
• Poradna pro cizince a migranty českobudějovické Diecézní charity pořádala 8. prosince
2016 vánoční besídku pro děti svých současných i bývalých klientů. Přišlo na 25 dětí, které
doprovázeli rodiče. Za pomocí dobrovolníků
a pracovníků Poradny si děti mohly vyzkoušet
zdobení perníčků, vystřihování vánočních vloček, výrobu anděla či vánočního svícnu z jablka, odvážlivci přednesli básničky. Děti dostaly dárečky, které věnovala Kongregace sester
Nejsvětější Svátosti, za což jí moc děkujeme.
Stejně tak děkujeme ODS České Budějovice
za bezplatné poskytnutí prostor a všem, kteří se
na přípravě či chodu podíleli.  I. Mikulenková

Vodní kapky pomáhají zajistit pitnou vodu v Kongu již 8 let

Darovací smlouvu a šek na 120.274 Kč, které přispějí k lepšímu přístupu obyvatel Konga k pitné vodě, u příležitosti svátku Tří králů
převzal ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout pod Vodárenskou věží
v Českých Budějovicích.
Tento finanční příspěvek je výsledkem humanitárního projektu Vodní kapky společnosti
ENERGIE AG BOHEMIA, který již osmým
rokem pomáhá obyvatelům oblasti KilwaKasenga v africkém Kongu k přístupu k pitné vodě. Pět let jsou Vodní kapky doma také
v České republice, kde se zaměřují na pomoc
především handicapovaným a jinak znevýhodněným spoluobčanům.
„Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci s rakouskou Charitou v Linci, která má
v Kongu několik projektů humanitární pomoci,
zajišťuje, aby se darované peníze dostaly tam,

Foto: Christian Hasenleithner

kam mají. Jsme velice rádi, že se na zprostředkování této pomoci můžeme podílet,“ sdělil
Jiří Kohout, ředitel DCH České Budějovice.
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., do níž v České republice patří společnosti ČEVAK, VAK
Beroun, Vodos Kolín, VS Chrudim, VHOS
Moravská Třebová a Aqua Servis Rychnov
nad Kněžnou, se na projekt Vodní kapky zavázala přispět jedním haléřem ze svého zisku
za každý prodaný m3 vody.
„Právě Tři králové jsou symbolem dárcovství
a nezištné pomoci, proto v tento den se tradičně scházíme a symbolicky tuto částku předáváme charitě. Zároveň se v průběhu celého roku
snažíme podporovat sociální projekty v regionech, kde působí společnosti naší skupiny,“
uvedl Ivan Kafka, vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Za letošní rok činí tato částka téměř 375 tisíc
korun, z toho 120 tisíc korun poputuje na obnovu studní a opravy čerpadel v Kongu a dalších 255 tisíc korun bylo již použito na podporu a pomoc v Česku.
V jižních Čechách byl prostřednictvím Vodních kapek podpořen provoz českobudějovického centra Arpida či borovanské Borůvky
a Nazaretu, které poskytují pomoc rodinám
pečujícím o děti s tělesným a kombinovaným
postižením.  Ivan Kafka a Věrka Michalicová

Do sbírky pro nemocného
Patrika přispěla Charita Kaplice
i díky Tříkrálové sbírce

V Milevsku proběhlo 2. ledna 2017 zahájení Tříkrálové sbírky v kostele sv. Bartoloměje. Koledníkům požehnal milevský děkan Mikuláš Selvek. Podpořit celou akci přišel i milevský starosta
Ivan Radosta. P. Mikuláš povzbudil koledníky v nelehkém úkolu, který je sice radostný, ale i náročný. Zvláště jim popřál, aby dokázali unést případná odmítnutí či nepěkné reakce.

„Hodně s dětmi a mladými lidmi mluvíme.
Zajímáme se o to, co je trápí, jaké prožívají
radosti a starosti. Snažíme se je vyslechnout,
poradit a pomoci jim. Blíže je poznat a pochopit,“ popisuje činnost Nízkoprahového zařízePokračování na 9. straně.
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Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017 za českobudějovickou diecézi
V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se konala v prvních dnech roku 2017. Koledníci
putovali od domu k domu a prosili o příspěvek
ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži
pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to
zejména v místech, kde se sbírka koná. Všem
dárcům děkujeme za finanční příspěvek a koledníkům za energii, kterou sbírce věnovali!
Na cestu koledníkům požehnal na českobudějovickém náměstí světící biskup Mons. Pavel Posád a slavnostně tak spolu s Ing. Jiřím
Svobodou, primátorem města Č. Budějovice
a Mgr. Josefem Hesem, ředitelem Městské charity České Budějovice, zahájil letošní Tříkrálovou sbírku.
Uvádíme informace, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity:
Farnost Borovany
• 30% Příspěvek na hospicovou péči (Hospic
sv. J. N. Neumanna v Prachaticích)
• 70% Podpora terapeutických a chráněných
dílen (Nazaret)
Farní charita Boršov nad Vltavou
• 15% Podpora domova pro matku a dítě (při
FCH Veselíčko)
• 15% Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí
• 15% Podpora hospicové péče (Hospic sv.
Jan N. Neumanna v Prachaticích)
• 10% Podpora Dobrovolnického centra DCH
• 15% Podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže ve farnosti
• 25% Krizový fond pro mimořádné události
(živelné pohromy)
Diecézní charita České Budějovice
• Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky
v nouzi
• Podpora projektů Dobrovolnického centra

• Podpora Poradny pro cizince a migranty
Městská charita České Budějovice
• 75 % Podpora komplexní domácí péče
• 25% Podpora rodin, dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, podpora lidí s duševním
onemocněním, včetně centra sociálních služeb
pro lidi bez domova
Farnost Doudleby
• 50% Podpora azylového domu pro osoby
bez domova (sv. Pavel, MCH Č. Budějovice)
• 50% Podpora azylového domu pro osoby
bez domova (sv. Petr, FCH Prachatice)
Oblastní charita Horažďovice
• 79% Podpora na zkvalitnění Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby, včetně občanské poradny
• 2 % Na fond krizové humanitární pomoci
při živelných katastrofách
• 9 % Podpora centra volného času pro děti
a mládež za sociálně vyloučených rodin
• 10% Podpora péče o handicapované osoby
Farnost Chlum u Třeboně
• Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
• Podpora péče o nemocné seniory a handicapované osoby
• Podpora volnočasových aktivit pro děti
a mládež ze sociálně slabých rodin
• Na přímou finanční či materiální pomoc
osobám v sociální nebo hmotné nouzi.
•	Fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách
Farnost Chýnov
• 65% Adopce na dálku dvou dětí na Haiti
• 25% Podpora projektů Farní charity Tábor
• 10% Volnočasové aktivity pro děti a mládež
ze sociálně slabých rodin
Farní charita Kamenice nad Lipou
• 95% Podpora na zkvalitnění charitní pečo-

Pokračování z 8. strany.

které mnohdy provázejí dětství a dospívání.
„Peníze, kterými lidé přispěli na Kaplicku
do Tříkrálové sbírky, putovaly nejen na provoz
a rozvoj sociálních služeb Charity Kaplice,
tedy i na naše ‚nízkoprahy‘, ale také do krizového fondu, ze kterého jsme přispěli do sbírky
na léčbu nemocného chlapce,“ uvádí Ivana
Žáčková.
Desetiletý chlapec, na jehož léčbu Charita
Kaplice přispěla, se jmenuje Patrik. Trpí Duchenneovou svalovou dystrofií – genetickou
vadou, pro kterou je typické postupné ochabování svalstva a snižování síly ve svalech.
Nemoc postupně ochabuje kosterní svalstvo
končetin a trupu. V období kolem puberty
jsou zasaženy i svaly dýchací a srdeční. Onemocnění není zatím léčitelné, ale je možné jej
zpomalit.
„Velmi děkujeme všem lidem, kteří neváhali
podpořit dobrou věc a přispěli do sbírky,“ dodává Ivana Žáčková, ředitelka Charity KapliVěrka Michalicová
ce.

ní Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice.
Charita Kaplice provozuje tři taková zařízení
– přímo v Kaplici, ve Velešíně a v Dolním
Dvořišti. Zkušeností s náročnými tématy mají
na rozdávání, dost možná i tím, že se jedná
o příhraniční oblasti.
Nejčastější téma u dětí a mladých lidí jsou
vztahy. „Vztahy všeho druhu; v rodině, mezi
kamarády a vrstevníky a v neposlední řadě
v prostředí školy,“ vypočítává Lucie Matušová, vedoucí Nízkoprahového zařízení Molo
ve Velešíně. A doplňuje: „Bavíme se také o alkoholu a jiných drogách v rámci prevence.“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, často zjednodušeně „nízkoprah“, je o něčem jiném, než školní družina či odpolední kroužek.
Ping-pong, kulečník či fotbálek jsou prostředky, pomocníky k navázání kontaktu a vztahu
důvěry s dětmi a mladými lidmi. Pomáhají
vytvářet bezpečný prostor pro řešení těžkostí,

vatelské služby
• 5 % Pomoc osobám v tíživé životní situaci
Farnost Kamenný Újezd
• Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky
v nouzi při Diecézní charitě České Budějovice
Charita Kaplice
• 87% Podpora sociálních služeb Charity
Kaplice
• 13% Krizový fond pro osoby v aktuální životní krizi, včetně pomoc lidem postiženým
přírodní katastrofou
Farní charita Katovice
• 65% Péče o nemocné seniory a handicapované osoby
• 35% Podpora volnočasových aktivit pro děti
a mládež, včetně nemocných seniorů ve farnosti
Farnost Ledenice
• Podpora střediska pro pomoc lidem se zdravotním postižením (Borůvka)
• Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
• Podpora domova klidného stáří (České katolické charity)
Farnost Lišov
• 50% Podpora postiženým dětem (Centrum
Bazalka)
• 50% Podpora mobilní hospicové péče (sv.
Kleofáš)
Charita Malenice
• 58% Podpora Charitní pečovatelské služby
• 23% Příspěvek na Adopci na dálku (Sunila
Kumara z Indie)
• 19% Aktivizační činnost pro nemocné seniory
Farnost Mladá Vožice
• 65% Podpora mateřského centra a centra
volného času
• 15% Podpora projektů Farní charity Tábor
• 10% Podpora humanitární pomoci při přírodních katastrofách, včetně zahraničních
projektů (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko, Zimbabwe) organizované Diecézní
charitou Č. Budějovice
• 5 % Humanitární pomoc poskytovanou
Charitou ČR
Oblastní charita Nové Hrady
• 100% Pomoc zdravotně postiženým dětem
Farní charita Pacov
• 100% Podpora a zkvalitnění terénní pečovatelské služby
Oblastní charita Pelhřimov
• 100% Podpora udržitelnosti poskytovaných
služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně přímé humanitární pomoci lidem
v nouzi
Oblastní charita Písek
• 100% Na podporu a zkvalitnění projektů
Oblastní charity Písek
Farní charita Prachatice
• 30% Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)
Pokračování na 10. straně.
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Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017 za českobudějovickou diecézi
Pokračování z 9. strany.

• 30% Podpora Azylového domu sv. Petra
pro muže v Záblatí
• 40% Podpora terénního programu „Most
naděje“
Farní charita Protivín
• 100% Na zkvalitnění činnosti - volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem
Farnost Sezimovo Ústí
• Podpora domácí hospicové péče (Jordán)
• Pomoc na ozdravný pobyt dětem ze sociálně slabých rodin
Farnost Soběslav
• 50% Podpora rodin s dětmi s postižením
• 50% Podpora rodin pečující o svého blízkého při umírání
Oblastní charita Strakonice
• Podpora terénní pečovatelské služby pro seniory
Farnost Suchdol nad Lužnicí
• 30% Podpora projektů OCH Třeboň
• 25% Podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže v Suchdole a okolí
• 30% Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi
• 15% Na fond krizové, humanitární pomoci
v ČR
Oblastní charita Sušice
• 100% Pro udržitelnost poskytovaných služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v obtížných životních situacích.
Humanitární pomoc lidem v nouzi
Farnost Štěkeň
• 50% Podpora dětského domova v Zimbabwe
• 50% Humanitární pomoc Ukrajině
Farní charita Tábor
• 16% Na přímou materiální pomoc pro osoby bez přístřeší
• 42% Podpora projektu AURITUS - centrum
pro lidi ohrožené drogou
• 42% Na podporu Dobrovolnického centra
Tábor
Oblastní charita Třeboň
• 10% Podpora pečovatelské služby ASTRA
• 70% Podpora Občanské poradny
• 5% Přímá pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
• 15% Podpora sociálně terapeutické dílny
Motýl
Farní charita Týn nad Vltavou
• 10% Podpora občanské poradny
• 40% Podpora projektu Senior šance
• 50% Na volnočasové aktivity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BONGO
Farní charita Velešín
• 90% Na podporu projektů Charity Kaplice
• 10% Krizový fond pro mimořádné události
Farnost Veselí nad Lužnicí
• 70% Pomoc sociálně slabým, vícečetným
rodinám

• 30% Podporu Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí
Farní charita Veselíčko
• Na podporu Domova sv. Alžběty pro matku
a dítě (azylový dům)
Oblastní charita Vimperk
• 30% Podpora Domu klidného stáří Pravětín
• 30% Podpora projektu Nexus - krizová pomoc osobám, které se nacházejí v ohrožení
zdraví či života - kdy nemohou svou nepříznivou situaci řešit vlastními silami
• 40% Podpora projektu Služby pro rodiny
s dětmi
Farnost Vlachovo Březí
• 50% Podpora hospicové péče pro hospic sv.
Jana N. Neumanna v Prachaticích
• 25% Volnočasové aktivity pro děti a mládež
ve farnosti
• 25% Pomoc sociálně slabým rodinám

Farnost Vodňany
• Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích
• Podpora Občanské poradny (FCH Týn nad
Vltavou)
• Podpora lidí s mentálním a kombinovaným
postižením (Žlutý petrklíč)
• Pomoc zdravotně postiženým obyvatelům
(Domov sv. Linharta)
• Podpora volnočasových aktivit pro děti
a mládež ve farnosti
Farní charita Vyšší Brod
• Podpora rodin s tělesně postiženými dětmi
• Podpora projektu Adopce na dálku v Indii
• Podpora sociálně slabých rodin
Charita Zliv
• 100% Na zajištění volnočasových aktivit
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
No.10

4. Charitativní koncert s Nadací Divoké husy
v Kamenici nad Lipou
Druhá adventní neděle, 4. prosice 2016. Slunečné a mrazivé počasí vybízelo nejen k odpolední
procházce, ale i k zastavení a rozjímání. Adventní koncerty jsou v tuto dobu tradiční součástí
předvánočního času. Nejinak tomu bylo i v našem městě. Ten letošní, pořádaný již počtvrté
Charitou v kostele Všech svatých, se nesl na křídlech. Jednak to byla křídla Nadace divoké
husy, která svým finančním příspěvkem pomůže k rozvoji činnosti kamenické Charity, jejíž práci
v úvodním slovu shrnula paní ředitelka Jitka Koubová. Ale především to byla dětská křídla, která
nesla všechny přítomné na tónech písní v podání pěveckého sboru Allegro pod vedením paní
Elišky Palcové a dalších desítek účinkujících. Křehkými andělskými křídly nás pohladily mladé
baletky ze ZUŠ Jindřichova Hradce pod vedením Naděždy Kabelové. Nesmím zapomenout ani
na krásná výtvarná díla, která vyzdobila celý prostor kostela. Děti z výtvarného kroužku paní
učitelky Zdeňky Jůnové, prostřednictvím citátů, ztvárnily svoje představy lásky a života.
Děkuji všem vystupujícím, i těm, kteří nám zůstali skryti, ale i přesto se podíleli na zpříjemnění
předvánočního času. Vstupné na benefiční koncert bylo dobrovolné a výtěžek činil 8.096,- Kč.
Pavla Kostková
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Více času na péči o seniory mají v Sousedovicích u Strakonic
Pomohlo k tomu pořízení průmyslové pračky
za peníze ze Tříkrálové sbírky 2016. Děkujeme!
Obyvatelé Domu klidného stáří v Sousedovicích prožívají advent a těší se na Vánoce.
Domov je krásně vyzdobený a po chodbách
voní jehličí. Na tvorbě výzdoby se obyvatelé
podíleli a jsou tak na ni právem hrdí.
Mikuláš, čerti a anděl potěšili obyvatele 5.
prosince 2016. Ačkoliv v knize hříchů nějaký
prohřešek sem tam byl, všechny byly promlčeny a každý obdržel dárek. Míru hříchů měřil čert kouzelnou krabičkou. Kdo byl hodný,
uviděl při jejím otevření čokolády a jednu dostal. Ten, kdo hřešil, uviděl v krabičce uhlí.
Když slíbil polepšení, krabička při druhém
otevření vydala čokoládu.
Týden poté byl velmi pracovní. Obyvatelé
upekli a snědli štrůdl, pracovali na výzdobě
atd.
Kouzlo do předvánočního času přinesly 13.
prosince děti z Mateřské školy Šumavská
ve Strakonicích. Nastoupily v krásných kostýmech jako z ledového království. Písničkami,
básničkami a tanečky přivolávaly sníh, aby
Vánoce byly bílé, jak se sluší a patří. Ačkoliv

zpívaly o zimě, rozehřály srdce všech přihlížejících.
Na Štědrý den je jídelna vždy krásně vyzdobená a stoly uspořádány do tabule. Obyvatelé
se k slavnostní večeři krásně oblečou a sejdou
se v jídelně společně s personálem a paní ředitelkou, která oslavu zahajuje přáním. Následuje zpěv koled, modlitba a večeře. A potom?
Světe, div se! Pod krásně nazdobeným stromkem najde každý obyvatel milý dárek a na pokoj si odnese misku s cukrovím.
Před koncem roku se každoročně pořádá silvestrovská kavárnička. Povídání a čtení vtipů
se střídá se zpěvem písniček, které mohou být
tento den i trošku lechtivé. K tomu samozřejmě patří přání, přípitek, jednohubky a chlebíčky, ale hlavně dobrá nálada.
Tak se žije v sousedovickém domově pro seniory. Část peněz z Tříkrálové sbírky, která
se konala v první lednové dny roku 2016, šla
na nákup průmyslové pračky do tohoto domova.
Proč byl nákup průmyslové pračky tak důležitý? A jak se řešilo praní prádla před jejím
pořízením? Na tyto otázky odpovídá Olga
Medlínová, ředitelka strakonické Oblastní

charity: „Do té doby jsme střídali normální
pračky, které ale stěží vydržely záruční dobu
a stále se opravovaly.“ Senioři si v sousedovickém domově sami neperou. Jsou to lidé,
kteří potřebují nepřetržitou péči a pomoc
zdejšího personálu. „Velké (ložní) prádlo
jsme posílali do prádelny a platili velké peníze. Nyní již v prádelně pereme pouze peřiny
a polštáře, jinak si vše děláme sami,“ vysvětluje Olga Medlínová.
V domově pro seniory jsou nyní dvě „menší“
pračky, jaké jsou obvykle v běžných domácnostech. Jedna se používá na osobní oblečení,
druhá by se dala označit jako provozní - perou
se v ní mopy a úklidové hadry. A pak je tu ta
průmyslová, určená na ložní prádlo, ručníky
a také osobní prádlo sousedovických seniorů.
Denně perou v Domě sv. Anny 6 praček prádla.
„Děkujeme všem, kteří do Tříkrálové sbírky
přispěli. Pořízení průmyslové pračky ulehčilo provoz domova a máme o trochu více času
na péči o naše obyvatele,“ dodává na závěr
Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity
Strakonice.
Olga Medlínová a Věrka Michalicová

Charita Kaplice - pracovníci v přímé péči absolvovali
kurz 1. pomoci pro hendikepované

Pro pracovníky, kteří jsou denně v přímé péči s uživateli sociálních služeb, je kurz 1. pomoci
v podstatě nutností. Mimoto, každý z nás se může ve svém osobním životě setkat se situací, že
se někomu udělá špatně, stane se úraz, nebo budeme přítomni u dopravní nehody.
Pro zaměstnance sociálních služeb Charity Kaplice jsme z výše uvedených důvodů objednali
zážitkový kurz 1. pomoc u hendikepovaných od organizace FOSA, o.p.s. Kurz jsme volili tak,
aby jeho forma byla co nejvíce přenosná do praxe, vyhrála tedy zážitková forma kurzu. Nelitovali jsme. Kurz, který prakticky poskytli lektoři ze společnosti PrPom, o.p.s., byl dobrou volbou
a splnil naše požadavky. Během celého dne kurzu, kdy se střídaly bloky teorie, praktického
nácviku resuscitace a končilo se téměř reálnými modelovými situacemi, jsme si fyzicky i psychicky sáhli až na dno. Děkujeme lektorům za srozumitelný výklad teorie 1. pomoci a hlavně
za to, že nás nešetřili v praktických částech nácviku. Odešli jsme domů unavení, ale spokojení,
plní silných zážitků a nových zkušeností. Důležitý pro nás byl také faktor společného prožitku
kurzu, spolupráce ve stresových situacích, který přispěl ke stmelení našeho týmu. Petr Šípek

Dne 23. prosince 2016 se v Jindřichově Hradci
konal již 5. ročník akce Polévka pro potřebné.
Tímto bychom chtěli poděkovat příznivcům
Farní charity Jindřichův Hradec, kteří nás
přišli podpořit. Vaší podpory si vážíme a děkujeme za ni. Děkujeme i Penzionu a restauraci
Měšťan za 30 porcí skvělé gulášové polévky.
Pořadatelem akce byla Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s Českým červeným
křížem. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme
se na shledanou zase za rok - v prosinci 2017.
Alena Gregorová
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Světlo se rozzářilo…
Každoroční akce Světlo se šíří světem proběhla už tradičně druhou prosincovou neděli
v Českých Budějovicích v krásném prostředí
gotického chrámu Obětování Panny Marie.
Přišlo opět kolem 70 účastníků. Pro osiřelé rodiče ani pro další členy rodiny nebývá
jednoduché na setkání přijít, často chybí síla
do života, natož k tomu, co je zdánlivě navíc.
O to víc si vážíme těch, kteří se dělí o to, co je
pro ně v tomto setkání důležité a přínosné….
Centrum pro rodinu při českobudějovickém
biskupství připravilo jako každoročně akci
Světlo se šíří světem spojenou se mší svatou
vedenou P. Pavlem Němcem, při které se
shromažďují v kostele rodiče a příbuzní dětí,
které odešly do věčné radosti před nimi.
Setkání se konalo o třetí neděli adventní
v klášterním kostele Obětování Panny Marie. Jaká vzácná symbolika této neděle!
Opravdu se může člověk radovat, když ho
opustil někdo blízký?
A přece, ačkoliv se mnohým z nás na počátku mše svaté tlačily slzy do očí, po skončení
modliteb, přímluv a zapalování svíček za zesnulé přijala většina přítomných Tělo Páně
nebo požehnání, pokud ke svátostem nepřistupují. To dodalo sílu, abychom pak po závěrečné modlitbě a požehnání odešli společně do rajské zahrady, odkud jsme v kruhu
symbolicky spojených rukou poslali modlitby svým drahým na věčnost jako nekončící
vzpomínku na jejich životy s námi. A poslali
jsme tak zároveň poděkování Pánu, že nám
umožnil a dále umožňuje s nimi být.
GAUDETE!
Chtěla bych vzpomenout na neděli 11. 12.
2016, kdy proběhla opět po roce od 14.00
hodin bohoslužba za zemřelé děti v kostele
Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.

Je to příkladná, pomocná, vzpomínková chvíle, kdy se rodiny se stejnou bolestí v srdci
sejdou, pomodlí a rozsvítí světélko, které je
pro ty nejvzácnější - pro naše děti, které nás
bohužel předešly a my musíme jít životem
bez nich.
Vždy jsem na této bohoslužbě přesvědčena,
že naše děti jsou s námi, vedle nás a posílají
sílu. Ač byl zamračený den, přesto se vitrážemi kostela na malé okamžiky prodraly sluneční paprsky. Velmi mi pomáhají vřelé stisky rukou, které jakoby říkají: „Nejsi v tom
sama...“
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se
na této bohoslužbě podílí a věnují čas nutné
přípravě, P. Pavlu Němcovi, jáhnům, manželům Poláčkovým i všem ostatním.
Příští rok zase ráda se svou rodinou přijdu.
Veronika Picková

Novoroční vykročení do světa
Možná se vám bude zdát, že tento článek
do místa vyhrazeného Diecéznímu centru
pro rodinu zabloudil. Ale není tomu tak,
„zabloudil“ záměrně. Chtěli jsme se v tomto
čísle podělit o radost z období, kdy s dětmi
už delší čas není dennodenní honička a plnění rutiny, která často unavuje. Rodičům se
pak mnohdy zasteskne, je jakoby prázdno.
Ale není, dospělé děti přinášejí mnoho nového, situace se obrací a my starší od nich
můžeme čerpat; tentokrát jsou to oni, kteří
rozšiřují naše obzory. S přáním, aby i v novém roce probíhala mezigenerační výměna
hodnot hladce, zveme ke čtení příspěvku….

Novoroční slavnost Taizé v lotyšské Rize
Taizé bylo pro mě vždy ideálem ekumeny. Pro
ty, co nevědí - je to komunita bratří ve Francii,
kteří hostí mladé lidi, aby jim ukázali, že společná cesta křesťanů je možná.
Proto když jsem v září dostal „ponuku“ od kamarádky ze školy jet na Silvestra na evropské
setkání mladých Taizé do Rigy, neváhal jsem,
věděl jsem okamžitě, že u toho chci být.
Ano, chtělo to též opustit zažitý komfort volna
mezi vánočními svátky a Novým rokem a vyrazit takřka hned po Vánocích na cestu - a nejen na cestu - do centra samotného Lotyšska;
především na cestu sdílení, modlitby, potkávání, objevování krásy samotného křesťanství

v nás a v druhých... Ale nepředbíhejme.
Na začátku bylo třeba učinit registraci a překvapivě to bylo právě u našich krajanů. Na nabídku služby v chóru naše skupinka okamžitě
kývla. Následovalo přijetí ve farnosti, nebo
v jiných křesťanských sborech.
Tak srdečné a otevřené přijetí bylo pro nás
ohromující. O  to více každý z nás prožíval
setkání s rodinami, které se nás rozhodly
dobrovolně, bez nároků na odměnu, přijmout
do svých příbytků. Mezi nimi nechyběl ani
lotyšský prezident a lidé, kteří se k žádnému
vyznání nehlásí.
Program dne se skládal z ranní modlitby
Pokračování na 13. straně.
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Setkání seniorů
na Klokotech

Diecézní centrum pro rodinu

Foto: Wiesia Klemens
Pokračování z 12. strany.

v místní komunitě, následovalo sdílení v malých skupinkách, kdy jsme dostali podněty
k rozhovorům na základě biblických textů
a dopisů od bratrů z Taizé. Hledání společného jazyka bylo mnohdy náročné, přesto sdílení
bylo vzájemným obdarováním.
V poledne byl čas na jídlo a po něm následovala polední modlitba. Odpoledne byly připravené workshopy, které byly tematicky rozdělené do skupin: spiritualita, církev, solidarita
a společnost, kultura a víra. Po večerním jídle
následovaly ve dvou největších halách města
modlitby, zpěv, čtení, ticho, naslouchání, prosby a uctívání kříže s prosbami.
Jako účastník jsem mohl zažít spoustu krásných okamžiků. Jako například české věty
na uvítanou od mého spolubydlícího u rodiny
(Rakušana), setkání s Lotyškou, která má stejný pohled na víru jako já. Zcela spontánní spo-

lečný oběd s Francouzkami zpívajícími s námi
ve sboru. Prožitá radost ze společného zpěvu
během modlitby a velmi otevřené rozhovory
doma u hostující rodiny.
Co si z tak velkého, krásného setkání odnáším? Především zkušenost, že společný dialog, modlitba, soužití a víra jsou nejenom
možné, ale dokonce nutné a potřebné k živému tělu církve.
Že jazyky, různé kultury a všemožné rozdíly
a obtíže nejsou překážkou na společné cestě
za Kristem, na cestě k druhým. Že naše víra
má odpovídat na náš život, na výzvy a obtíže
tohoto světa.
A tímto malým pozdravem bych chtěl všechny
čtenáře povzbudit, aby hledali třeba i na nelehké cestě životem společnou cestu s druhými
v našem okolí, s křesťany jiných církví.
-jan23-

DCR připravuje a doporučuje…
Kurzy přípravy na manželství v r. 2017
DCR pořádá kurzy přípravy manželství (civilní i církevní) s 6 setkáními, v kterých se
zaměřujeme na následující témata: biblické
pojetí manželství, komunikace, konflikty
a jejich řešení, sexualita a rodičovství, duchovní rozměr manželství, manželský slib).
Koná se v kanceláři DCR v Široké ul. 27
v Českých Budějovicích. Pokud máte zájem, kontaktujte nás prosím telefonicky
731 402 981.

životní vztah, kterým je manželství. Setkání, které proběhne v sobotu 1. 4. 2017,
zahájí přednáškou Mons. Aleš Opatrný,
počítáme s diskuzí a prací ve skupinách.
Bližší informace ohledně místa a časového
rozvrhu najdete na našich stránkách během
února.
Blíží se Národní týden manželství, letos
v termínu 13.-19. 2. 2017, s mottem „Recept na dobré manželství“. Je vůbec recept na vztah? Jak na to už v jedenáctém
ročníku? O tom přemýšlíme a připravuje-dcrme…

Jak se vyrovnat s rozvodem?
Setkání těch, kterým ztroskotal základní
Více informací o našich akcích a ohlasech na ně naleznete
na webových stránkách www.dcr.bcb.cz nebo na tel. 731 402 981.

Dne 23. listopadu se uskutečnilo setkání seniorů v Klokotech. Byli přizváni i senioři
z ostatních farností táborského vikariátu.
V 17 hodin bylo možné zúčastnit se mše svaté, při níž pronesl kázání jáhen Pavel Poláček,
který pozval mladší i starší přítomné na setkání a přednášku do Emauz.
Setkání zahájil P. Jiří přivítáním přítomných
a manželů Poláčkových z Diecézního centra
pro rodinu v Českých Budějovicích, kteří otevřeli vánoční téma „Dary, dárky, dárečky“.
Svým tématem nás velice zaujali - jednak
je měli pěkně připravené, protože jsou také
(i když duchem) velice „mladí“ senioři.
Hlavním bodem bylo chování a postoje nás,
starších, k dospělým dětem a vnoučatům
a naopak. Další myšlenkou byla důležitost
„společného stolu“ v rodinách, což je v dnešní
uspěchané době dosti velký problém.
Na konci večera se řada z přítomných podělila s ostatními o své zkušenosti ze zmiňované
oblasti. Myslím, že největším vánočním darem pro nás, seniory, je možnost být společně s těmi, které máme rádi – dětmi, vnoučaty
a pravnoučaty. Je to dar ve formě krásné vzpomínky, kterou člověk sice nevybalí z vánočního papíru, ale ani časem neodloží. Vzpomínka
je dar, který nám nikdo nevezme.
Čas prožitý na Klokotech v kruhu svých vrstevníků byl dobře prožitým časem v období
adventu a budeme se jistě k němu rádi vracet.
Marie Nováková

Přihlášky
do kněžského semináře
Pro akademický rok 2017/2018 je potřeba
do konce dubna 2017 odevzdat na sekretariát českobudějovického biskupství prostřednictvím duchovního správce přihlášku. Ten
připojí své testimonium o uchazeči (včetně
následujících dokladů: rodný list; potvrzení o křtu; potvrzení o biřmování; potvrzení
o církevním sňatku rodičů; životopis žadatele
s fotografií formátu na OP; maturitní vysvědčení; lékařské vysvědčení). Je žádoucí, aby
duchovní správce při předávání přihlášky
na biskupství představil uchazeče osobně.
V květnu proběhne setkání s představenými
Arcibiskupského semináře v Praze a rozhovor s psychologem. Jedná se o posouzení
lidské a psychické připravenosti kandidáta
k budoucí kněžské službě.
Přijímací řízení, jehož termín stanoví českobudějovické biskupství, se následně koná
na biskupství za účasti rektora Arcibiskupského semináře v Praze, ředitele Teologického konviktu v Olomouci a event. dalších
členů.
Podle usnesení ČBK, v souladu s požadavkem »PASTORES DABO VOBIS« (čl. 62),
i po získaných zkušenostech kandidáti nejdříve absolvují přípravný ročník v Teologic-acebbkém konviktu. 
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Vánoční přání z Filipín
Drazí z týmu Papežských misijních děl!
Srdečně zdravíme všechny přátele, rodiny
a děti, kteří podporují naši misii. S velkou
vděčností vám zasíláme naše přání požehnaných Vánoc a milostí naplněný nový rok.
Vaše štědrost nám dává zakusit, že Bůh je vždy
s námi, štědrost, vydávání sebe sama, solidarita jsou Jeho dary, které se uskutečňují skrze
lidi, jako jste vy!
Nutriční program se letos velmi vydařil. Děti
přicházely během celého adventu na katecheze, hry a mluvili jsme spolu o adventu a Vánocích, mohly jsme jim poskytnout výživné jídlo.
Jejich matky nám pomáhaly jídlo připravit
a sestry vedly katecheze. Během toho všeho se
vás modlíme. Bůh vám žehnej!
Jménem našich dětí vám děkujeme a přikládáme pár fotografií a přání do nového roku.
Drazí, stále na vás myslíme a modlíme se
za vás všechny – vaše rodiny, misijní tým
a štědré lidi vaší země… Začínáme nový rok
ve velké důvěře, že Bůh nás povede a ochrání.
Pokračujme v modlitbách za mír a to, aby láska vládla všem srdcím. Bůh je veliký!
Sestra Claudia, Calamba, Filipíny

Rwanda
Vybaví se mi vzdálená země ve Střední Africe a vynikající film Hotel Rwanda.
Proto jsem se zvědavostí uvítal přednášku
MUDr. Benjamina Uwamahoro o jeho rodné
zemi, kterou pořádala Římskokatolická farnost Klokoty a Kolpingova rodina Klokoty.
Pan doktor se svojí paní a synem Samuelem jsou některým už známi z bohoslužeb
na Klokotech. Proto atmosféra přednášky
byla hned od začátku srdečná. Do vyprávění
pana doktora jsme s dotazy vstupovali hned
od začátku a o bylo to povídání o Rwandě zajímavější. Člověk se nad fotkami divil, jak se
hlavní město Kigali rychle rozvíjí. Také nás
zaujaly fotky z rodiště pana doktora. Dále
jsme byli překvapeni, jak zelená a vysoká

je tato vnitrozemská země. Viděli jsme malá
políčka u domů a dozvěděli jsme se, že se
obyvatelé živí bramborami, fazolemi a jak se
tam včelaří. Smutné varování však bylo, jak
probíhala v nedávné době genocida, která si
vyžádala kolem 1 milionu mrtvých a kolem
3 milionů lidí bylo vyhnáno z domovů. Mezi
těmi, co museli před válkou na čas uprchnout
ze země, byla i rodina pana doktora. Ten to
zažil jako malý kluk.
I když je tato země v drtivé míře křesťanská
a 14 let před začátkem vraždění byla varována zjevením Panny Marie v Kibeho, smutný
masakr se přesto ve Rwandě stal. Proto jsem
s radostí viděl, jak se tam dnes staví v chudých poměrech nový velký kostel. A milé

bylo i spatřit setkání příbuzenstva a přátel
rodiny pana doktora ve velice hojném počtu
několika stovek lidí.
Konec přednášky se u dobrého pohoštění proměnil v podobné povídání jako ve Rwandě.
Jen do stovek hostů máme na Klokotech co
dohánět.
Velký dík patří rodině pana doktora Benjamina Uwamahoro a všem, kteří tuto přednášku
pořádali. Odcházeli jsme plni zážitků a s přáním, aby Bůh ochraňoval tuto zemi.
JŠ
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Misijní úmysly papeže
Františka na rok 2017

poštovní schránka

Prosinec a leden v Chlumu u Třeboně

Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jeden úmysl pro univerzální církev
– střídavě po měsíci všeobecný a misijní
(evangelizační) úmysl. Druhý úmysl bude
vypracován římským ústředím Apoštolátu
modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události, které rok přinese.
Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu
roku vždy měsíc předem.
LEDEN – Křesťanská jednota
Za všechny křesťany,
aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné
církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět
na současné výzvy lidstva.

BŘEZEN – Podpora pronásledovaných
křesťanů
Za pronásledované křesťany,
aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Farníci uspořádali pro děti a rodiče z obce oslavu sv. Mikuláše. Děti se dozvěděly, co znamená advent, vyslechly zpěv Sedmikrásek z třeboňského gymnázia a sehrály evangelijní příběh o uzdravení
deseti malomocných. Vzpomněli jsme též na děti ze syrského Aleppa a zapálili za ně svíčky.

KVĚTEN – Křesťané v Africe
Za křesťany v Africe,
aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

ČERVENEC – Odloučení od víry
Za naše bratry, kteří se víře odcizili,
aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného
Pána a krásu křesťanského života.

ZÁŘÍ – Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti,
aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

LISTOPAD
Za křesťany v Asii,
aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky,
přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

Farníci na Vánoce zhotovili slaměný betlém, který umístili v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení
se tvým Synem, který ve mši svaté neustále
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti
nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce.
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce
a našich biskupů:
1. Všeobecný úmysl
2. Misijní – Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Po celou vánoční dobu byla v kostele vánoční výstava s pracemi dětí z místní mateřské a základní
školy a místních i vzdálených obyvatel. Obrázek třech králů společně namalovaly děti z MŠ Chlum,
které se pak přišly podívat k betlému a seznámily se s příběhem narození Ježíše.
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V kostele sv. Markéty v Kašperských Horách
byl požehnán restaurovaný betlém
O třetí neděli adventní, která je také nazývána radostnou, byl slavnostně požehnán
„kostelní betlém,“ který se tak vrátil na své
původní místo, kam byl zřejmě původně
pod oltář postaven v roce 1859. P. Jenda
Kulhánek pak zúčastněné pozval na faru,
abychom se od truhláře pana Kůse o betlému dozvěděli něco více. Akci provázelo
šumavské hudební uskupení Metanoia.
Kašperské Hory, podobně jako jiná horská
města, jsou starobylým střediskem betlémářství. Tuto tradici zde můžeme vystopovat minimálně do doby baroka. Na přelomu
19. a 20. století pracovalo v místě několik
řezbářů. Zcela mimořádnou památkou šumavského betlémářství je starý kostelní betlém. Tato lidová práce je připisována místnímu truhláři a řezbáři Prokopu Mackovi.
Vývojově je tento betlém přechodným typem od archaických deskových malovaných
betlémů k betlémům s plnoplastickými řezanými figurami. Betlémské město tvůrce
stylizoval do doby starých Kašperských
Hory, jak je lidé znali v polovině 19. století.
Snadno tu rozeznáme místní radnici s třemi
barokními štíty a věžičkou uprostřed, kostel s tehdejší barokní kupolí, městské brány
a městské domy a také hrad Kašperk.
Z podnětu duchovního správce Tomase van
Zavrel tuto památku restauroval a rekonstruoval Truhlářský ateliér Kůs v roce 2016. Pro
možnost trvalého vystavení v kostele vyrobili truhláři Kůsové – otec Miroslav a syn

Svatý misionář
z Prachatic
Dne 19. června 2017 uplyne 40 let
od svatořečení sv. Jana Nepomuka
Neumanna papežem Pavlem VI.
Proto prachatická farnost
ve spolupráci s městem Prachatice
vyhlašuje pro tento školní rok
výtvarný a literární projekt
„Světec Jan N. Neumann
a jeho životní pouť“.
Zapojte se i vy a poznejte tohoto
misionáře více.
Na www.farnostprachatice.cz
najdete potřebné informace
k projektu.

Zdeněk – velkou stylovou skříňovou vitrínu,
píše pro Kašperskohorský zpravodaj historik
a ředitel zdejšího Muzea Šumavy PhDr. Vladimír Horpeniak.
Co dodat k tomuto počinu závěrem? Během
vánočních prázdnin se u něj vystřídalo mnoho turistů s ratolestmi i bez nich, aby obdivovali dílo staré Šumavy. Aby trochu nadýchali
vánoční atmosféru. A tak jsme rádi, že jejich
kroky vedou nejen na sjezdovku nebo do restaurací, ale také do historie kraje a k tepům
lidského srdce, kterého se betlémský příběh
v tomto svátečním čase dotýká...
Ze Šumavy zdraví Jiřina Panušková

Mezifarní Silvestr v Mirovicích podruhé
Ve dnech 30. 12. 2016-1. 1. 2017 se v Mirovicích na faře uskutečnil již 2. ročník Mezifarního Silvestra pro mladé. Akce se zúčastnili
mladí z farností Starý Rožmitál a Březnice a ze
společenství vysokoškoláků při salesiánské
farnosti Čtyři Dvory v Českých Budějovicích.
Program začal v pátek 30. 12. mší sv. v místní kapli, kterou sloužil salesián Pavel Kuchař,
a modlitbou večerních chval. Po večeři následovala seznamovací aktivita, při níž účastníci
využili přivezené fotografie z pro ně významných událostí, a stolní hry; nejoblíbenější hrou
víkendu se stala hra Osadníci z Katanu.
Sobotní program začal rozjímáním nad podobenstvím o marnotratném synovi. Zamyšlení
vystřídaly hry a zpěv za doprovodu hudebních
nástrojů. Po výborném obědě vyrazili účastníci na krátkou výpravu. Putování za tajemstvím
brdských lesů doprovázelo krásné slunečné
počasí.
Cílem odpolední pouti byla kaple sv. Anny
ve Voltuši, kde účastníci slavili mši svatou spo-

lečně s místními farníky. Sloužil ji otec Pavel
Kuchař. O hudební doprovod se postarali Michal a Michal z vysokoškolského společenství.
Po mši svaté následovalo pořízení společné fotografie s farníky.
Silvestrovský večer mladí strávili opět na mirovické faře. Zde již byli očekáváni profesorem
von Drakem, představovaným jedním z organizátorů. Profesor předvedl účastníkům několik méně zapáchajících pokusů - faru vskutku
nebylo nutné evakuovat. Následně otestoval
způsobilost přítomných pro vstup do nového
roku. Krátkým a vtipným testem prošli všichni
účastníci, profesor tedy nepřišel o svůj honorář.
Po napínavém soutěžním začátku programu
následovaly zábavné scénky. Účastníci měli
za úkol znázornit například témata Úhyn ryb
na Sahaře či Dopis od tety z Mongolska. Závěr
večera patřil zpěvu koled a písní, nejen mariánských. Rok 2016 byl zakončen modlitbou
v kapli.

Nový rok 2017 mladí přivítali společně s mirovickými farníky. Mši svatou za přítomnosti
místního duchovního správce otce Mariusze
Klimczuka sloužil P. Pavel Kuchař.
Příjemné posezení na faře pak pokračovalo až
do odpoledních hodin.
Dle podkladů Jarky a Petra Blažkových
a Honzy Novotného zpracovala Marie Hrdinová

Vánoční dílna na Klokotech
V sobotu 17. prosince ráno se v klokotských
Emauzích sešly děti s šikovnými babičkami,
studentkami a Májou Šittovou. Společně se
tady tvořilo. Částečně vánoční dárky, další
část výrobků byla určena na prodej po nedělních mších svatých.
Děti i farníci věděli, že jejich výrobky a dary
pomohou v oblátských farnostech na Haiti,
odkud k nám připutovaly prosby o pomoc.
Získaná částka 4.061 Kč tedy pokryje náklady na nákup 5 koz pro haitské rodiny. Děkujeme!
H. K.
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Ustanovení
Ing. Václav Volenec byl k 31. 12. 2016 odvolán z úřadu administrátora in materialibus
farnosti Dobrá Voda (u Sušice), vikariát Sušice-Nepomuk.
Upřímně mu děkujeme za jeho šestiletou službu
v této farnosti a do dalšího života přejeme Boží
požehnání.

R. D. Ing. Mgr. Jan Kulhánek byl k 31. 12.
2016 odvolán z úřadu administrátora in spiritualibus farnosti Dobrá Voda (u Sušice), vikariát Sušice-Nepomuk, a od 1. 1. 2017 byl
ustanoven excurrendo administrátorem této
farnosti. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti.
R. D. Mgr. Jan Hamberger byl k 31. 12.
2016 odvolán z funkce kaplana pro mládež
vikariátu Tábor. Všechna ostatní ustanovení
zůstávají v platnosti.
R. D. Mgr. Dominik Ettler byl od 1. 1. 2017
ustanoven do funkce kaplana pro mládež vikariátu Tábor. Všechna dosavadní ustanovení
zůstávají v platnosti.
R. D. Mgr. Miroslav Šašek byl k 31. 12. 2016
odvolán z úřadu administrátora in spiritualibus
farnosti sv. Cyrila a Metoděje, České Budějovice-Suché Vrbné, vikariát České Budějoviceměsto. Všechna ostatní ustanovení zůstávají
v platnosti.
Mgr. Josef Hes, trvalý jáhen, byl k 31. 12.
2016 odvolán z úřadu administrátora in mate-

4. diecézní ministrantský
florbalový turnaj v Táboře
V pátek 24. února (večer)
a v sobotu 25. února 2017
se v Táboře koná další velké
florbalové klání kluků-ministrantů
českobudějovické diecéze.
Sraz je v pátek 24. 2. v 16.00
v poutním domě Emauzy na Klokotech.
Konec se plánuje v sobotu
25. 2. cca v 16. hod.

rialibus farnosti sv. Cyrila a Metoděje, České
Budějovice-Suché Vrbné, vikariát České Budějovice-město, a od 1. 1. 2017 byl ustanoven
k jáhenské službě v této farnosti. Všechna
ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
Ing. Mgr. Václav Boháč, trvalý jáhen, byl
k 31. 12. 2016 odvolán z úřadu administrátora
in materialibus farnosti Dobrá Voda (u Českých Budějovic), vikariát České Budějoviceměsto a od 1. 1. 2017 byl ustanoven k jáhenské službě v této farnosti.
R. D. Mgr. Witold Piotr Kocon byl k 31. 12.
2016 odvolán z úřadu výpomocného duchovního farnosti Dobrá Voda (u Č. Budějovic)
a farnosti sv. Cyrila a Metoděje, České Budějovice-Suché Vrbné, vikariát České Budějovice-město, a od 1. 1. 2017 byl ustanoven
administrátorem farnosti Dobrá Voda (u Č.
Budějovic) a excurrendo administrátorem
farnosti sv. Cyrila a Metoděje, České Budějovice-Suché Vrbné, vikariát České Budějoviceměsto.
R. D. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D. byl k 31.
12. 2016 odvolán z úřadu administrátora in
spiritualibus farnosti Dobrá Voda (u Českých
Budějovic), vikariát České Budějovice-město.
Všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Životní jubilea
R. D. Mgr. Tomasz Krzysztof Piechnik oslaví 20. 1. 2017 své čtyřicáté páté narozeniny.
Bc. Jiří Kabíček oslaví 30. 1. 2017 své šedesáté páté narozeniny.
Oběma jubilantům upřímně blahopřejeme.

Kněžská 21, 370 01 České Budějovice
www.ikarmel.cz
Salcia Landmannová - Rebe, že se nestyděj!
K dobrému humoru patří dar
vidět nedokonalý svět a jeho
obyvatele s laskavým nadhledem i schopnost nadlehčit tíživé
stránky života smyslem pro paradox a situační komiku. Sbírka
židovských anekdot Salcie Landmannové tato
kritéria splňuje.
váz., 311 str., 299 Kč

Marián Kuffa - Promluvy (CD MP3)
Nahrávka byla pořízena
při Třech dnech spirituality
v Brně roku 2016.
Marián Kuffa je slovenský
kněz, který se už více než
dvacet let věnuje lidem na okraji společnosti.


Martin Prudký a kol. - Obtížné oddíly
Zadních proroků
Již dříve vyšly publikace Obtížné oddíly Knih Mojžíšových
(KNA 2006) a Obtížné oddíly
Předních proroků (KNA 2013).
Tentokrát jde o výklad obtížnějších textů z proroků Izajáše, Jeremjáše, Ezechiela, Ámose, Abdijáše, Jonáše a Zacharjáše.
váz., 348 s., 290 Kč

Úmrtí:
Ing. František Benda, CSc, trvalý jáhen, zemřel 1. 1. 2017 v Hospici sv. Jana Nepomuka
Neumanna v Prachaticích ve věku nedožitých
73 let. Po zádušní mši sv. v kostele sv. Vojtěcha ve Lštění u Vimperka byl pohřben do rodinného hrobu na místním hřbitově.
R. I. P.
-acebb-

MP3, 129 Kč

Aleš Opatrný a kol. - Pastorační péče
o psychicky nemocné
Kniha si všímá různých psychických poruch i nemocí a ukazuje,
jak by se mělo v pastoraci přistupovat k těm, kdo jimi trpí.


brož., 159 s., 149 Kč

Svjatoslav Ševčuk - Majdan a řeckokatolíci na Ukrajině

V pátek bude společný duchovní program
pod vedením referenta pro ministranty
R.D. Dominka Ettlera. V sobotu od rána
se v ZŠ Zborovská koná turnaj.

Projevy Mons. Svjatoslava Ševčuka, který je na Ukrajině
vnímán jako velká morální autorita, reflektují bouřlivé období
od prosince 2013 do konce roku
2014, které je nazýváno Revolucí důstojnosti, zkráceně Majdan.

S sebou: spacák, karimatku,
florbalové hole, sportovní věci,
boty (do haly!); výstroje pro brankáře
budou k zapůjčení.

brož., 253 s., 269 Kč

Doporučený příspěvek je 200 Kč.

Jan od Kříže - Toužím uhasit svou žízeň
Básně svatého Jana od Kříže

Ubytování v rodinách, ve škole
či na farách.
Systém turnaje a hrací čas
se účastníci dozvědí v pátek,
dle počtu zúčastněných týmů.
Přihlášky a informace do 15. 2.
na e-mail:
majasittova@seznam.cz

Dne 16. 1. 2017 by se dožil
P. Karel Zeman z Božejova
95 let;
20. 2. si připomeneme
den jeho úmrtí.
S úctou a vděčností vzpomínají přátelé.

Své nejkrásnější mystické básně
napsal sv. Jan od Kříže v žaláři,
když se jeho spolubratři postavili na odpor jeho reformě.
brož., 76 s., 189 Kč

www.ikarmel.cz
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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 ve Čtyřech Dvorech. Mši sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci
a prázdnin)
* K Modlitbě rodin se můžete připojit každou
neděli v 18.30 (mimo školní prázdniny). Můžete se jí však zúčastnit i aktivně přímo u nás
ve studiu. Vítáme každou rodinu, která by se
chtěla do této služby zapojit a bydlí v dosahu českobudějovického studia Jan Neumann,
odkud tuto modlitbu v přímém přenosu nově
vysíláme. Bližší informace získáte na e-mailu jan@proglas.cz nebo na telefonním čísle
511 118 881. Těšíme se na spolupráci!

vena v 18. století na poděkování za zázračné
uzdravení děvčátka. V závěru 19. století zde
byla zbudována dřevěná kaple zasvěcená Panně Marii. Za totality poutní místo zaniklo, ale
roku 1996 bylo obnoveno. Nově zde nalezneme tzv. lurdskou jeskyni. Redaktor Antonín
Žolnerčík místo navštívil a k mikrofonu si
pozval duchovního správce farnosti P. Petra
Keraka a paní Marii Lebedovou, která o poutní místo pečuje. Ve čtvrtek 2. února v 20.15.

* Každý pátek v 15.05 (mimo první pá v měsíci) se můžete připojit k modlitbě Korunky
k Božímu milosrdenství.

* Hokejové evangelium podle Matouše. Hokejista prvoligového Prostějova Matouš Venkrbec je vystudovaným teologem. Proč opustil
slibnou kariéru extraligového hokejisty a začal studovat teologii? A proč se znovu vrátil
k hokeji? Hokejové týmy mají trenéry, maséry,
lékaře. Je k něčemu i týmový teolog? Naladíte
v Barvínku v úterý 7. února v 16.00.
-sm-

* Farář pro celou vesnici. Člen řádu premonstrátu P. Vít Červenka slouží nejenom své
farnosti, ale ve spolupráci s obecním zastupitelstvem vytváří příznivé klima pro Boží požehnání. Uslyšíte v neděli 22. ledna od 17.00
v cyklu Křesťan a svět.
* Čas pro sebe a svého manžela. Nemůžete
se stále utrhnout od dětí a domácnosti? Večery pro manžele jsou dobrou příležitostí, jak
se na dvě-tři hodiny v podvečer vzdálit a věnovat se jen sobě. Kafemlýnek o upevňování
manželských vztahů a jejich zkrášlení uslyšíte
v úterý 24. ledna v 9.30.
* P. Petr Beneš působí ve farnosti u Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech.
V pořadu Živě z Prahy se nám představí nejen
jako kněz, ale také coby bohemista, znalec
literatury a autor písňových textů. Připomeneme si i jeho někdejší působiště - českou
farnost ve Vídni. Naladíte v pátek 27. ledna
v 9.30.
* Michal Novenko patří mezi naše nejvýznamnější varhaníky. Koncertoval doslova
po celém světě a je velkým znalcem španělských a portugalských varhan. Současně je
i dirigentem, skladatelem a pedagogem. A navíc tento měsíc slaví významné životní jubileum. V Oktávě v pátek 27. ledna v 16.55.
* Od ledna vysíláme vzdělávací cyklus Jak
rozumět médiím. Tentokrát jsme k mikrofonu pozvali MgA. Jana Motala, Ph. D. z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně.
O  morální panice a dehumanizaci v médiích
uslyšíte v pondělí 30. ledna od 16.00.
* Západně od Filipovic, v hlubokém údolí
Melčského potoka, leží poutní místo zvané
Maria Talhof. Malá kaplička zde byla posta-

Biskup
Josef Hlouch,
pastýř, teolog
a svědek víry
Teologická fakulta JU
v Českých Budějovicích
srdečně zve na nový kurz,
který garantuje
Prof. Martin Weis,
postulátor beatifikačního procesu
Mons. Josefa Hloucha.
Kurz je koncipován do 3 bloků
po 4 hodinách, ve kterých budou
probírána následující témata:
* Život Josefa Hloucha
ve světle archivních dokumentů.
* Teologické dílo Josefa Hloucha
– průřez jeho dílem se zřetelem
na dosud nepublikované texty.
* Duchovní odkaz biskupa
Josefa Hloucha a cesta k procesu
jeho svatořečení.
V rámci kurzu proběhne
prezentace nové monografie
Martina Weise: Josef Hlouch. Pastýř a homiletik (Vyšehrad: Praha, 2016)

Kurz bude konán v pátky
3. 2., 10. 2. a 24. 2. 2017,
9.00-12.30 hod. na učebně 204.

NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz

objednavky@paulinky.cz
Anselm Grün - Proměň svůj strach. Cesta
k nové chuti do života
Publikace o strachu ve všech možných podobách: o strachu z nového, o tom, který ochromuje, ze
zesměšnění, z neznámého v nás,
ze zranění, z osamění, o strachu
o naše vztahy, o sebe, o to, že ztratíme pevnou půdu pod nohama, o strachu z Boha,
že nejsme dost dobří, z budoucnosti, z Ježíšovy
smrti a vzkříšení… A co nám známý benediktinský mnich radí? Nechá se inspirovat a fascinovat
Ježíšovým postojem ke strachu. A nad vším zní
biblické: „Neboj se!“
Dotisk, brož., 136 str., 182 Kč

Amedeo Cencini - Život v usmíření
Autor se zabývá tématem našich
„limitů“, tzn. všeho, v čem se projevuje lidská slabost, kterou člověk tak často a rád ignoruje. Naše
omezení a slabosti jsou většinou
považovány za negativní aspekty
lidské osobnosti. Málokdy se na ně
díváme z pozitivního hlediska, jež však napomáhá růstu a procesu integrace.
Dotisk, brož., 168 str., 170 Kč

Josemaría Escrivá de Balaguer - Cesta
Kniha zakladatele Opus Dei, jež
obsahuje 999 krátkých myšlenek,
které čtenáře podněcují k dialogu
s Bohem. V textu se zrcadlí kněžská práce, kterou autor začal v roce
1925: rozhovory, osobní zkušenosti, úvahy nad Písmem svatým,
zlomky dopisů. Kniha byla napsána s touhou, aby
se všechny cesty této země staly cestami svatosti.

Váz., 312 str., 275 Kč

Jacques Philippe - Cesta důvěry a lásky.
Inspirace Terezie z Lisieux pro 21. století
Na mnoha příkladech ze života
světice je ukázáno, že některá její
vnuknutí jsou nesmírně cenná
i pro dnešního člověka, zejména ve chvílích obtíží a zkoušek,
a prozrazuje, jak prožívat Terezčinu důvěru ve všech oblastech
života tak, aby nesla své plody.

E-kniha ve formátech PDF, ePub a Mobi,
160 str., 90 Kč

Nové audioknihy
(pouze ke stažení přes www.paulinky.cz)
Walter J. Ciszek SJ - S Bohem v Rusku
Formát mp3, celková délka: 15 hod 36 minut,
250 Kč
Jan Dobraczyński - Stín Otce
Formát mp3, celková délka: 12 hodin 43 minut,
220 Kč

Zahájení Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi
Ve čtvrtek 5. ledna 2017 byla zahájena Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi. Koledníkům požehnal na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. světící biskup Mons. Pavel Posád. Foto Marie Košinová a Gabriela Nováková, Člověk a víra.

Zahájení Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi
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