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Ó, Maria, naše Matko,

která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna,

pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce,

podporuj nás v našich nemocech a utrpeních,

veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru,

a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci.

Foto: Betty Horníková, Člověk a víra.



České Budějovice: svátek uvedení Páně do chrámu 
Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s při-
pomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život službě Bohu i lidstvu. 2. únor je tak v katolické církvi slaven i jako den díků-
vzdání za povolání k zasvěcenému životu. Při této příležitosti diecézní biskupové již tradičně zvou k setkání všechny řeholnice 
a řeholníky, kteří působí v jejich diecézích. Členky a členové různých řeholních společenství i sekulárních institutů děkují se 
svými diecézními biskupy při společné bohoslužbě Bohu za dar svého povolání a vzájemně se povzbuzují k věrnosti církvi 
a horlivosti ve svém poslání.  -čbk-

Setkání zasvěcených osob působících v českobudějovické diecézi bylo zahájeno ve čtvrtek 2. února 2017 mší sv. v katedrále 
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po ní následovala přednáška PhDr. ThLic. Jindřicha Františka Holečka, OM a v poledne 
bylo setkání zakončeno společným obědem. Foto: Pavel Ambrož
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Údaje jsou podle stavu k 6. 2. 2017, pozdější změny 
nejsou vyloučeny.

Drazí bratři a sestry,

dne 11. února slavíme v celé církvi a zvláš-
tě v Lurdech 25. Světový den nemocných 
na téma: Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké 
věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49). 
Tento den, ustanovený mým předchůdcem sv. 
Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé sla-
vený 11. února 1993 právě v Lurdech, posky-
tuje příležitost, abychom věnovali zvláštní 
pozornost nemocným anebo všeobecněji li-
dem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro 
ně obětují, počínaje rodinnými příslušníky 
až po zdravotnické pracovníky i dobrovolní-
ky, aby vzdávali díky za povolání obdržené 
od Pána doprovázet nemocné bratry. Toto vý-
ročí rovněž obnovuje v církvi duchovní ener-
gii ke stále lepšímu vykonávání oné základní 
součásti jejího poslání, jež zahrnuje službu 
těm posledním, nemocným, trpícím, lidem vy-
loučeným a postaveným na okraj (...). Chvíle 
modliteb, slavení Eucharistie, pomazání ne-
mocných, sdílení s nemocnými a prohloubení 
bioetických a teologicko-pastoračních témat 
(...) zajisté poskytnou nový a důležitý příspě-
vek pro takovou službu.

Již nyní duchovně zaujímám místo u jesky-
ně Massabielle vedle obrazu Neposkvrněné 
Panny, na níž ten, který je mocný, učinil velké 
věci pro spásu lidstva. Přeji si vyjádřit svou 
duchovní blízkost vám, bratři a sestry, kteří 
prožíváte utrpení, i vašim rodinám; stejně tak 
vyslovuji ocenění těm, kdo v různých rolích 
a ve všech zdravotnických zařízeních roze-
setých po celém světě odborně, zodpovědně 
a oddaně pracují pro vaši úlevu, pečují o vás 
a vaši každodenní pohodu. Toužím povzbudit 
všechny nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, 
rodinné příslušníky i dobrovolníky, aby v Pan-
ně Marii, Uzdravení nemocných, kontemplo-
vali Boží něhu ke každé lidské bytosti a vzor 
odevzdanosti do Boží vůle; a aby ve víře, ži-
vené Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu 
milovat Boha a bratry i při prožívání nemoci.

Stejně jako sv. Bernadetta jsme před Marii-
ným zrakem. Pokorná dívka z Lurd vypravuje, 
že Panna, již nazývá „Krásná Paní“, na ni hle-
děla tak, jako se hledí na člověka. Tato prostá 
slova popisují plnost vztahu. Bernadetta, chu-
dá, negramotná a nemocná, cítí, že Maria na ni 
hledí jako na člověka. Krásná Paní s ní hovoří 
s velkou úctou, bez blahosklonnosti. To nám 
připomíná, že každý nemocný je a stále zůstá-
vá lidskou bytostí a tak je třeba s ním jednat. 
Nemocní a lidé postižení, třebas i závažně, 
mají svou nezcizitelnou důstojnost a své po-
slání v životě a nikdy se nestávají pouhými ob-
jekty; i když se někdy mohou jevit pouze jako 
pasivní, ve skutečnosti tomu tak nikdy není.

Po pobytu u jeskyně Bernadetta díky modlitbě 
proměňuje svou křehkost v podporu ostatních 

Úžas nad tím, co Bůh koná: 
«Veliké věci mi učinil ten, 
který je mocný…» (Lk 1,49)

a díky lásce se stává schopnou obohacovat své 
bližní a především dává svůj život za spásu 
lidstva. Prosba (...), aby se Bernadetta mod-
lila za hříšníky, nám připomíná, že nemocní 
a trpící v sobě nenosí jen přání uzdravit se, 
ale také chtějí křesťansky prožívat svůj život, 
a docházejí až k tomu, že ho darují jako auten-
tičtí Kristovi učedníci misionáři. Maria dává 
Bernadettě povolání, aby sloužila nemocným, 
a zve ji, aby se stala Sestrou lásky, což je po-
volání, jež ona naplňuje v tak velké míře, že 
se stává vzorem, na který může být odkázán 
každý zdravotnický pracovník. Prosme tedy 
Neposkvrněné Početí o milost, abychom stá-
le dokázali nacházet vztah k nemocnému jako 
k člověku, který zajisté potřebuje pomoc, ně-
kdy i v těch nejzákladnějších věcech, ale nese 
v sobě dar, jenž má být sdílen s druhými.

Pohled Panny Marie, Potěšení zarmoucených, 
osvěcuje tvář církve v jejím každodenním na-
sazení pro potřebné a trpící. Cenné plody této 
církevní starostlivosti o svět utrpení a nemo-

Příští číslo
vyjde 14. 3. 2017.
uzávěrka je 3. 3. 2017.
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Ve středu 18. ledna se ve Strakonicích konala 
přednáška kněze ostravsko-opavské diecéze 
a psychologa Ph.Lic. Mgr. Lukáše Engel-
manna, který přijal pozvání místní římsko-
katolické farnosti. Příjemné prostředí Rytíř-
ského sálu hradu Strakonice přivítalo početné 
publikum z řad veřejnosti, jež s upřímným 
zájmem vyslechlo mimořádně poutavý pořad 
doprovázený promítanou prezentací i ruko-
pisnými schématy načrtávanými na flipchart. 
Auditorium složené ze všech generací, párů 
i jednotlivců, následně položilo referentovi 
řadu podnětných dotazů. S úsměvem a kon-
krétními příklady dokázal L. Engelmann 
s přispěním moderátora – vikáře P. Romana 
Dvořáka – odpovědět také na ně. obsah po-
řadu především ukázal, že psychologické pří-
stupy k tématu by měly být vedeny snahou 
připomenout kromě roviny duševní (psycho-
logické) také zřetele duchovní, jelikož spiri-
tualita je mnohde přehlíženým jádrem tolik 
studovaných psychologických procesů.
Naše každodenní myšlení, jednání i kontakty 
ovlivňují bezpochyby dvě základní perspekti-
vy – mužská a ženská. V každé ženě i muži je 
zároveň přirozeně a nevyhnutelně přítomný 
prvek opačného pohlaví – geneticky (jak jsme 
se učili na příkladu rozhodující kombinace 
chromozomů x-y), psychologicky (jak doklá-
dá vývojová i sociální psychologie), sociálně 
(do určité míry každý muž a žena alespoň ob-
čas vstupují do role svého protějšku) a kupř. 
i filosoficky (stačí zmínit taoistické principy 
jang-jin, učení Konfucia, buddhismu i staro-
zákonní východiska judaismu, křesťanství či 
islámu). Porozumět zvláštnostem mužského 
a ženského světa představuje předmět zájmu 
mnoha nejen výše zmíněných oborů. Moder-
ní relativizace hodnot, kde se nebezpečně vy-
trácí prostor pro odborně podložené názory 
stejně, jako kdysi přirozená úcta k nim, nás 
stále častěji nutí použít při snaze zorientovat 
se v problémech hledisko emotivní. 
Mateřský i otcovský prvek je ve výchově ne-
zastupitelný. Zde se můžeme opírat o průkop-
nické teorie vývojové psychologie (např. J. 
Piaget) a teorii citové vazby („attachment“ – 
John Bowlby), v nichž byla přednáška pevně 
ukotvena. Kromě jejich dlouhodobé autority 
je ovšem nutno zohlednit také novější výzku-
my v českém prostředí, z nichž L. Engelmann 
odkázal na čerstvou knihu Rodinná terapie 
psychosomatických poruch autorů Ludmily 
Trapkové a Vladislava Chvály (nakl. Portál, 
2005). Ti (a nejen oni) chápou rodinu jako 
přirozenou „sociální dělohu“, která může při 
harmonickém vyrovnání mateřského i otcov-
ského vzoru vychovat pro společnost v ideál-
ním případě vyrovnanou osobnost, která bude 
mít zároveň předpoklady stát se dobrým bu-
doucím rodičem. Samozřejmě, že při aktuální 
krizi rodiny, vysoké míře rozvodovosti a dal-
ších složitých sociálních i psychologických 

Specifika mužské a ženské výchovy v podání P. Lukáše Engelmanna

výzvách současného světa se diskutovaná 
snaha o rodinnou harmonii stává něčím, co 
emotivně (kladně i záporně) zasáhne vnímá-
ní většiny z nás. Neznamená to ovšem, že je 
z důvodu takových relativistických a citově 
zabarvených impulzů nutné vyvrátit základ-
ní biologické, etické i společenské hodnoty 
– mateřství, otcovství, rodinu a lásku. Nebo 
alespoň snahu o ně. 
Také z hlediska posluchačů, kteří nejsou za-
kotveni v katolickém prostředí, je přístup L. 
Engelmanna zcela eticky korektní, jelikož 
rétorika výkladu zřetelně odděluje role psy-
chologa a kněze, přestože jsou si přirozeně 

velmi blízké. Bylo to patrné kupříkladu v kri-
tice „vlastních řad“, když na patřičném místě 
upozornil mimo jiné na „křesťanský maso-
chismus“, který se v dospělosti může projevit 
u dětí, jež zažily výchovu „chladné matky“, 
jinde pak na výchovné působení „kompen-
zační osoby“. Jedním z mnoha svěžích výro-
ků, jeho slovy „pro odlehčení“, byla závěreč-
ná věta: „K úspěšné výchově stačí dostatečně 
dobrý rodič“. Nejen tuto paralelu se školním 
známkováním kvitovali také studenti strako-
nického gymnázia, pro něž s upraveným pro-
gramem vystoupil P. Engelmann téhož dne 
dopoledne.  PhDr. Miroslav Žitný

Vzhledem k tomu, že otázka rodiny a budouc-
nosti naší společnosti je v současné době 
palčivým tématem celospolečenské diskuse, 
s přihlédnutím k tomu, že začínáme zakoušet 
důsledky nízké porodnosti a viditelný rozklad 
rodinných vztahů, chceme jasně deklarovat 
náš postoj k této problematice.
Jako představitelé České biskupské konferen-
ce podporujeme letošní „Pochod pro rodinu 
a pro život“ a reagujeme tím i na koncepci 
rodinné politiky představenou Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR a zdůrazňujeme 
fakt, že rodinu vnímáme jako základní buňku 
společnosti i církve.
Záleží nám na stabilitě vztahů, ceníme si péče 
o mladé i seniory, vysoko hodnotíme odpověd-
nost jednoho člověka ke druhému a chceme 
vytvářet takovou společnost, v níž budou mít 
tyto hodnoty náležitou úctu a prestiž.
Společnost má mnoho nástrojů, kterými může 
kvalitu života rodiny ovlivnit: daňový a dů-
chodový systém, prostředí přátelské rodinám 
s malými dětmi, obyčejná lidská slušnost od-
rážející se v zacházení s těmi, kdo už nemají 
síly nebo potřebují pomoc druhého, vzdělání, 

které klade důraz na schopnost založit a kul-
tivovat trvalý vztah, který bude základem bu-
doucí rodiny, podpora manželství jako nejvyš-
ší formy závazku.
Jsme obklopeni složitým světem plným proble-
matických zpráv, a přitom základní věci lidské-
ho života jsou vlastně jednoduché: narodíme 
se svým rodičům, přijímáme od nich lásku, 
péči a perspektivu. Učíme se, co je skutečně 
cenné, a budujeme svůj život v naději, že tyto 
hodnoty budeme moci předat budoucím gene-
racím.
Nechceme na tuto prostou lidskou zkušenost 
zapomínat. Svět by se stal nepřehledným mís-
tem k životu a místo smyslu by nabízel chaos 
v tom, kdo jsme a kam směřujeme.
Stojíme o to, aby v nadcházejícím volebním 
roce pozornost politiků byla upřena na rodinu 
nikoli jako na nástroj volebního boje, ale jako 
na místo, kde se formují nejdůležitější hodno-
ty, na nichž člověk staví celý svůj další život.
Jsme solidární s účastníky pochodu, žehnáme 
jim a vyprošujeme všem plnost darů Ducha 
Svatého.  Čeští a moravští biskupové. 

V Praze 25. 1. 2017

Prohlášení ČBk k Pochodu pro rodinu a pro život
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Mezifarní ples počtvrté

V sobotu 4. února se konal v kulturním 
domě v Hlubyni již čtvrtý mezifarní ples, 
kterého se zúčastnili farníci všech generací 
z Březnicka a Mirovicka.
Dobrovolníci z řad mládeže sestavili pestrý 
taneční program pro děti i dospělé. Letošní 
novinkou byl Karolínin minikurz swingu, 
který zájemce opravdu nadchl.
P. Mariusz Klimczuk, administrátor farnos-
tí Mirovice, Pohoří a orlíku nad Vltavou 
a farní vikář farností Březnice, Bubovice, 
Drahenice, Chraštice a Tochovice, který 
na přípravu a průběh plesu pečlivě dohlížel, 
poděkoval nejen těm, kteří se dobrovolně 
zapojili do organizace, ale především všem 
dárcům věcných cen do tomboly. Zájemci si 
kupovali očíslované lístky čtyř barev, avšak 
jako výherní byla vylosována pouze barva 
modrá. I tak byli všichni spokojeni a dobrá 
nálada vydržela za skvělého hudebního a pě-
veckého doprovodu Richarda Nováka, Táni 
Fousové a Tondy Nováka až do půlnoci.

Součástí večera bylo také promítání záběrů 
ze třech předchozích plesů a bohatá nabídka 
sladkého i slaného občerstvení, za jehož pří-
pravu patří dík všem dárcům z farností.
„Myslím, že letošní ples se vydařil, pobavili 
jsme se, zatancovali jsme si, popovídali jsme 
si, prostě jsme se opět všichni setkali jinde 
než v kostele. Snad se nám podaří toto milé 
setkání připravit i v příštím roce,“ uvedla 
jedna z farnic a moderátorka celého plesu 
Karolína Eichlerová. Také jí patří velký dík 
za vytvoření příjemné atmosféry při setká-
ní farníků, které probíhalo za zvuku hudby 
a skvělé zábavy.
A nakonec patří poděkování právě P. Klimc-
zukovi za podporu nové tradice mezifarních 
plesů. I když do Březnice nastoupil teprve 
v létě loňského roku, plně se zapojil nejen 
do všech tradičních aktivit, ale snaží se in-
spirovat i k věcem novým.

Marie Hrdinová, 
foto: Jan Hrdina

ci jsou důvodem díků Pánu Ježíši, který se 
s námi solidarizoval svou poslušností otcově 
vůli až po smrt na kříži, aby lidstvo bylo spa-
seno. Solidarita Krista (...) je výrazem milo-
srdné Boží všemohoucnosti, jež se projevuje 
v našem životě – především je-li křehký, zra-
něný, pokořený, vyloučený a trpící – a rozlévá 
v něm sílu naděje, která nám umožňuje po-
vstat a podporuje nás.

Takové bohatství lidskosti a víry nesmí vyjít 
nazmar, ale má pomáhat vyrovnávat se s naši-
mi slabostmi a výzvami přítomnými ve zdra-
votnickém a technologickém prostředí. u pří-
ležitosti Světového dne nemocných můžeme 
nacházet nový rozmach k tomu, abychom při-
spívali k šíření kultury respektující život, zdra-
ví a životní prostředí, a impulz, abychom bo-
jovali za úctu k integritě a důstojnosti lidí díky 
poctivému přístupu k bioetickým otázkám, 
ochraně slabších a péči o životní prostředí.

u příležitosti 25. Světového dne nemocných 
obnovuji svou blízkost v modlitbě a po-
vzbuzuji lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky 
i všechny zasvěcené muže a ženy angažované 
ve službě nemocným a znevýhodněným; cír-
kevní i občanské instituce pracující v tomto 
prostředí; i rodiny, které se s láskou starají 
o své nemocné příbuzné. Všem přeji, aby stále 
byli radostným znamením Boží přítomnosti 
a lásky napodobováním zářivého svědectví 
tolika Božích přátel a přítelkyň, mezi nimiž 
připomínám sv. Jana z Boha a sv. Kamila de 
Lellis, patrony nemocnic a zdravotnických 
pracovníků, a sv. Matku Terezu z Kalkaty, mi-
sionářku Boží něhy.

Bratři a sestry, nemocní, zdravotničtí pracov-
níci a dobrovolníci, pozvedněme společně 
svou modlitbu k Panně Marii, aby její mateř-
ská přímluva podporovala a doprovázela naši 
víru a od Krista, jejího Syna, aby nám získáva-
la naději na cestě uzdravení a zdraví, pocit bra-
trství a zodpovědnosti, nasazení pro integrální 
lidský rozvoj a radostnou vděčnost pokaždé, 
když jsme užasli nad její vděčností a jejím mi-
losrdenstvím.

Ó, Maria, naše Matko,
která každého z nás v Kristu přijímáš jako 
svého syna,
pomáhej důvěryplnému očekávání našeho 
srdce,
podporuj nás v našich nemocech a utrpe-
ních,
veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu 
bratru,
a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který 
koná velké věci.

Všechny vás ujišťuji svou trvalou vzpomínkou 
v modlitbě a ze srdce vám uděluji apoštolské 
požehnání. FRANTIŠEK

(Z poselství papeže Františka k 25. Světovému 
dni nemocných. V den památky Panny Marie 

Lurdské, 11. 2. 2017.)

Pokračování ze 3. strany.

Úžas nad tím, co Bůh koná...

24. března (pátek) - 26. března 2017 (neděle)

Postní tAMMíM 2017
Praha, Arcibiskupský seminář

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze opět pořádají duchovní víkend 
TAMMÍM pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let. Tématem postního víkendu 

bude naděje. Účastníkům nabízíme možnost opustit každodenní ruch a starosti 
a ponořit se do ticha a modlitby v seminárních prostorách.

Kromě ticha nabízíme různé přednášky, rozhovory o hledání a prožívání víry. 
K dispozici k rozhovorům budou i naši představení.

Cílem víkendu je prohloubení víry a načerpání sil do další životní cesty. 

Podrobné informace naleznete na stránkách www.arcs.cuni.cz, 
dotazy rádi zodpovíme na tammim@signaly.cz.

Moc se vás těšíme.

za přípravný tým Pavel kasal
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Leden, letos měsíc zimy a mrazu, byl v pro-
jektu do škol věnovaný svaté Bakhitě. Ta 
pocházela ze Súdánu, kde v tuto dobu mají 
teplo a slunce hezky svítí. 
Devatenáct škol, které se do projektu zapoji-
ly, tento měsíc poznávaly její život, a také to, 
co znamená být otrokem v dnešní době. žáci 
při plnění úkolu tvořili strom přání s nápa-
dy, jak udělat někomu radost. Do práce se 
pustili s vervou, a tak doufám, že se přitom 
i zahřáli. Jako ukázku zveřejňujeme práce 
dětí ze Základní školy ve Lnářích.

Projekt do škol 2017

Děti dostaly od paní učitelky tyto otázky: 
Kdo je otrok? Co se stane, když neposlech-
ne svého pána? Může otrok založit rodinu? 
Pokud ano, co se stane s jeho dětmi? Je 
otrok člověk nebo věc? Cítíš se někdy jako 
otrok? Líbí se ti zotročovat lidi? Je někdo 
ve Tvém okolí, kdo se  tak chová? Můžeš 
s tím něco udělat?

Ema odpověděla takto: otrok je člověk, kte-
rého prodali do otroctví. A tam musí velmi 
pilně pracovat bez nároku na odměnu. Když 
neposlechne svého pána, bude mučen a tý-
rán. otrok může založit rodinu. Jejich děti 
budou týrány jako jejich rodiče. otrok je pro 
otrokáře věc, která mu slouží. 
Já se jako otrok necítím. Zotročování lidí se 
mi nelíbí. Protože si myslím, že každý by 
měl mít svou sebedůvěru, svobodu a práva. 
Můj tatínek má hodně práce a nemá moc 
času. Myslím, že nemůžu nic změnit.

Matyáš: otrok je člověk, který musí praco-
vat a dělat svou práci bez odměny. otrok je 
krutě potrestán. Ano, může založit rodinu. 
Jeho děti budou pracovat. otrok je věc, která 
musí poslouchat. Ano, cítím se někdy jako 
otrok. Nelíbí se mi otrokářství. Moje sest-
ra se chová se jako otrokář. Přeji si, aby se 
ke mně chovala slušně. -dks-

sv. Bakhita

Nahoře společné foto; dole Strom přání. 

10. -12. března 2017 (pátek-neděle)

duchoVNí oBNoVA PRo díVky
Sušice, klášter kapucínů

Sestry sv. Alžběty srdečně zvou dívky na duchovní obnovu, 
která se koná v kapucínském klášteře v Sušici ve dnech 10.-12.března. 

začátek je v pátek 10. března v 18.00, zakončení v neděli 12. března po obědě.
S sebou: otevřené srdce, Bibli, přezůvky, spacák, hodinky.

zájemkyně se mohou hlásit do 2. března na e-mailu: smfrantiska@email.cz 
nebo na tel. 739 701 236 (S. M. Sylwia).

Na setkání se těší sestry sv. Alžběty 
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Místo koledování Výtěžek sbírky
Charita Bílá Hůrka 37 333 Kč
Charita Kaplice 138 022 Kč
Charita Malenice 47 982 Kč
Charita Zliv 36 360 Kč
Diecézní charita České Budějovice 179 530 Kč
Farní charita Boršov nad Vltavou 181 212 Kč
Farní charita Český Krumlov 62 281 Kč
Farní charita Jindřichův Hradec 49 628 Kč
Farní charita Kamenice nad Lipou 205 542 Kč
Farní charita Katovice 154 261 Kč
Farní charita Milevsko 100 520 Kč
Farní charita Pacov 129 109 Kč
Farní charita Prachatice 304 163 Kč
Farní charita Protivín 14 007 Kč
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem 38 609 Kč
Farní charita Tábor 88 941 Kč
Farní charita Týn nad Vltavou 207 168 Kč
Farní charita Velešín 118 483 Kč
Farní charita Veselíčko 49 512 Kč
Farní charita Vyšší Brod 39 172 Kč
Farnost Bechyně 20 449 Kč
Farnost Borovany 101 722 Kč
Farnost Chlum u Třeboně 40 261 Kč
Farnost Chýnov 48 782 Kč
Farnost Doudleby 16 435 Kč
Farnost Kamenný Újezd 31 388 Kč
Farnost Kasejovice 10 975 Kč
Farnost Ledenice 80 653 Kč
Farnost Lišov 88 330 Kč
Farnost Mladá Vožice 54 984 Kč
Farnost Nepomuk 64 628 Kč
Farnost římov 34 625 Kč
Farnost Rudolfov 70 920 Kč
Farnost Sezimovo Ústí 53 850 Kč
Farnost Soběslav 92 099 Kč
Farnost Štěkeň 36 275 Kč
Farnost Střížov 62 819 Kč
Farnost Suchdol nad Lužnicí 60 152 Kč
Farnost Veselí nad Lužnicí 33 834 Kč
Farnost Vlachovo Březí 19 764 Kč
Farnost Vodňany 241 406 Kč
Městská charita České Budějovice 387 738 Kč
oblastní charita Horažďovice 259 425 Kč
oblastní charita Nové Hrady 122 349 Kč
oblastní charita Pelhřimov 632 602 Kč
oblastní charita Písek 91 993 Kč
oblastní charita Strakonice 306 837 Kč
oblastní charita Sušice 430 060 Kč
oblastní charita Třeboň 179 309 Kč
oblastní charita Vimperk 229 471 Kč
cELKEM 6 085 970 KČ

Výtěžek letošní Tříkrálové 
sbírky překonal 100 mil. kč. 

děkujeme!
Obsah všech kolednických pokladniček 
Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. 
Výsledná částka koledy činí obdivuhod-
ných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak 
výnos poprvé překročil hodnotu sta mi-
lionů korun. To je o téměř 3 miliony více 
než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže 
v České republice lidem v sociální nou-
zi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s po-
stižením či vážně nemocným, seniorům 
a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti 
našich spoluobčanů. Chci proto poděkovat 
každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ 
říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající organi-
zace Charita Česká republika. „Díky získaným 
penězům můžeme pomoci řadě jednotlivců 
a rodin, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. 
Současně jsou pro nás závazkem, který musí-
me naplňovat účinným zmírňováním utrpení 
doma i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.
Celostátní Tříkrálová sbírka se v první polo-
vině ledna konala již posedmnácté. Letošní 
výnos je současně také nejvyšší v historii, 
k 1. 2. 2017 dosáhl 100,422.897 Kč (z toho 
1,220.085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS 
zaslaných během Tříkrálového koncertu). Vý-
těžek sbírky bude rozdělen podle předem da-
ného klíče a podpoří několik stovek projektů.

Kde peníze pomohou
Rozdělení sbírky má přesná a neměnná pravi-
dla: Téměř dvě třetiny (65 %) obnosu zůstanou 
v regionu, kde byly vykoledovány, a podpoří 
projekty místních Charit.
Jen několik příkladů: nákup automobilu pro 
terénní služby oblastní charity Tišnov, pod-
pora terénní pečovatelské služby pro seniory 
na Strakonicku, provoz a nákup sportovních 
pomůcek pro Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Střelka ve Dvoře Králové nad La-
bem, pořízení kompenzačních pomůcek a vy-
bavení pro domácí hospicovou péči v České 
Kamenici, podpora seniorů prostřednictvím 
pečovatelské služby Matky Terezy v ostravě, 
přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, 
podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana 
Pavla II. ve Stříbře, nákup polohovacích po-
stelí a lůžkovin pro 24hodinovou péči v Domu 
pokojného stáří v Libiši atd.
Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na pro-
jekty diecézních charit (v západních Čechách 
např. na provoz Domova pro seniory Bor či 
Noclehárny Betlém v Chebu, na východě 
Čech např. podpora dobrovolnického centra, 
provoz skladu humanitární pomoci či přímá 
pomoc osobám v nouzi), 10 % výnosu sbírky 
je věnováno na humanitární pomoc a rozvojo-

vou spolupráci v zahraničí (např. na podporu 
domácí péče v Moldavsku; z výtěžku je rov-
něž sestaven krizový fond pro řešení nenadá-
lých humanitárních krizí), 5 % procent výnosu 
sbírky připadá na podporu projektů Charity 
Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokry-
je v souladu se zákonem režii sbírky.

Největší dobrovolnická akce
Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastni-

lo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, zejmé-
na dětí ze škol, farností a skautských oddílů. 
„Tříkrálové skupinky letos koledovaly s téměř 
22 tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků 
je letos opět více než loni,“ říká hlavní ko-
ordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. 
„Děkujeme všem malým i větším koledníkům 
za jejich obětavost a často i osobní stateč-

Pokračování na 8. straně.
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nost, s jakou bojovali zejména s nepřízní po-
časí. Velké díky patří i vedoucím skupinek, 
koordinátorům a všem, kdo vytvořili příjemné 
zázemí, včetně všech ochotných pracovníků 
a pracovnic obecních a městských úřadů, ná-
pomocných při úředním pečetění a otevírání 
pokladniček. Ani bez nich by se úspěšná akce 
nemohla uskutečnit,“ uzavírá Marek Navrátil.

Koledování v terénu ve všech regionech ČR 
proběhlo v období od 1. do 15. ledna 2017. 
Na sbírkový účet či dárcovskou SMS je však 
možné přispívat po celý rok.

Pokračování ze 7. strany. Jak přispět?
Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KO-
LEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 
30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč.

Službu provozuje Fórum dárců). 
Podpořit sbírku je možné také darem na účet 
66008822/0800 u ČS, VS 777.

V průběhu loňské Tříkrálové sbírky (2016) se 
díky štědrým dárcům sešla na sbírkovém účtu 
částka 97,651.016 Kč. V ulicích koledovalo 
přes padesát tisíc dobrovolníků s 21.329 evi-
dovanými pokladničkami.  Charita ČR

„My ještě nechceme končit, prosím! Ještě 
půjdeme aspoň tři domy,“ žadonily děti pře-
vlečené za tři krále v podvečer o slavnosti 
Zjevení Páně. Hodiny měly za chvíli odbíjet 
sedmou večerní a paní Vlasta, vedoucí je-
jich kolednické skupinky, malým dívenkám 
už na potřetí nepovolila. Mrzlo, až praš-
tělo! A naše kolednice? Chvíli se mračily 
a za chvíli už bylo slyšet jejich chichotání, 
jak si cestou domů vyprávěly zážitky z ko-
ledování. 
Paní Vlasta, která je doprovázela, se spoko-
jeně usmívala; koledování s děvčaty si ne-
pochybně užila. Byla to veselá společnost. 
Jejich návštěva potěšila obyvatele Hrdějovic 
na Českobudějovicku. 

Výtěžek přes 6 milionů korun na pomoc 
lidem v nouzi
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla tra-
dičně v prvních lednových dnech, a to už 
po sedmnácté. obyvatelé českobudějovic-
ké diecéze při ní vyjádřili velkou solidaritu 
s lidmi v nouzi. Do sbírky darovali celkem 

„Nejvíc je lidí hodných, kteří rádi přispějí,“ 
řekla k letošní Tříkrálové sbírce kolednice Liduška

6 085 970 Kč. „Velice děkujeme jak dárcům, 
kteří přispěli do kasiček, tak i všem dobro-
volníkům, bez kterých by Tříkrálová sbírka 
nebyla tak úspěšná,“ říká Roman Tlapák, 
koordinátor Tříkrálové sbírky.
„Zažila jsem už několik druhů počasí, i něko-
lik typů lidí. Někteří jen zabouchnou dveře, 
jiní k tomu řeknou ještě nehezké slovo, ale 
nejvíc je těch hodných, kteří rádi přispě-
jí. Většinou přispějí kolem sto korun, ale už 
jsem jednou zažila i pět set korun a dokonce 
i tisíc korun,“ napsala o koledování Liduška 
K. z Prachatic. 
Peníze, které dárci vložili do pokladniček, 
budou využity na pomoc lidem, kteří se čas-
to ne vlastní vinou dostali do náročné životní 
situace. Jsou to např. ženy a matky samo-
živitelky, které se ocitly ve složitých pod-
mínkách, a bez podpory pracovníků Charity 
nedokáží své problémy řešit. Děti s vážnými 
sociálními, životními či výchovnými problé-
my, kterým pomáhají pracovníci nízkopraho-
vých a jiných center. Či senioři, kterým pe-

čovatelky a ošetřovatelky umožňují prožívat 
stáří doma – tam, kde to znají a mají rádi. 

Každý, kdo dává, zároveň i něco dostává
Tříkrálová sbírka potvrzuje, že každý, kdo 
něco dává, tím zároveň i něco dostává. Ně-
kteří lidé se rozzáří, když uvidí skupinku 
koledníků na prahu svého domu. Návštěva! 
Jedna z mála, která k nim ve vánoční době 
zavítá. Setkání a předání přání pokoje a po-
žehnání je také podstatou Tříkrálové sbírky. 
Pro osaměle žijící, zvláště staré lidi, zname-
ná čas těšení se a radosti. 
Tříkrálová sbírka má kromě hmotných darů 
a často i obdržených sladkostí další rozměr 
i pro malé koledníky. Stejně jako v Hrdě-
jovicích, které jsme zmínili na začátku, tak 
i v dalších městech a vesnicích mají děti 
z koledy v kostýmech tří králů množství 
hezkých zážitků. „Tříkrálová sbírka mě baví 
a jde na dobrou věc. Vždy si při koledování 
najdu nové kamarády,“ uzavřela své zamyš-
lení nad největší celonárodní sbírkou Liduš-
ka K. z Prachatic.  Věrka Michalicová  

Tříkrálová sbírka 2017 
na Písecku

Na začátku ledna 2017 se na Písecku, stejně 
jako po celé republice, uskutečnil 17. ročník 
Tříkrálové sbírky. Do koledování Tříkrálové 
sbírky na Písecku se i přes nepřízeň počasí 
letos zapojilo více než 70 koledníků. V Písku 
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od 2. ledna 2017 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili radostné 
zvěsti o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky bylo ve Farní charitě Prachatice zapojeno 58 
kolednických skupinek s 65 kasičkami a podařilo se jim vybrat celkovou částku 304.163 Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do kolednických kasiček a vstřícně naše krále přijali. upřímné 
poděkování patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří i přes nepřízeň počasí 
koledovali s velkým nasazením. Jana Schwarzová, foto Lenka Hanžlová 

ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2017 na Prachaticku

se jako obvykle účastnily děti z náboženství, 
skauti, děti ze ZŠ Svobodné a zaměstnanci 
naší Charity.
Kromě Písku se koledovalo v Protivíně, 
Heřmani, Záhoří, Sudoměři, Čimelicích, 
Miroticích a Radobytcích. Celkem se v Pís-
ku a okolí vykoledovala rekordní částka 
91.993 Kč, což je o 7.356 Kč víc než v loň-
ském roce. 
Písek jako obvykle obsadil první místo 
s částkou 35.935 Kč. Za ním následuje Pro-
tivín s výtěžkem 26.968 Kč. Na třetím místě, 
i když vzhledem k velikosti obce ji musíme 
řadit na místo první, je díky obětavým a nad-
šeným koledníkům i štědrým dárcům obec 
Záhoří s výtěžkem 16.049 Kč.
Finanční částka, kterou oblastní charita Pí-
sek získá díky Tříkrálové sbírce 2017, bude 
použita na zajištění provozu charitního Stře-
diska pomoci určeného osobám v tíživé ži- votní situaci. Část výtěžku putuje každoroč-

ně na humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme všem koledníkům za jejich účast, 
trpělivost a píli při sbírce a samozřejmě nej-
větší dík patří všem štědrým dárcům, kteří 
svým příspěvkem rozzářili oči koledníků 
a díky kterým můžeme i nadále pomáhat li-
dem, kteří to nejvíce potřebují. 
A na závěr malé ohlédnutí. Bylo pro nás vel-
kým potěšením, že jsme se letos nesetkali 
s žádným výrazným odmítnutím. Spíše na-
opak. Naše snaha předat radost, lásku a po-

žehnání, byla mile přijímána a slzy, které se 
často draly lidem do očí, byly jasným signá-
lem, že to s tou naší společností ještě není tak 
zlé. Je to pro nás posila do dalších ročníků 
a poučení, že dobro vyvolává dobro, láska, 
lásku. Nechť je nám jasné, že pokud budeme 
rozsévat radost, nebudeme závidět, pomlou-
vat, neprobudíme v sobě chamtivost, stane-
me se krásní. A každý z nás bude mít mož-
nost zářit a svou krásou těšit všechny kolem 
tak, jako to dělají třeba květiny a příroda.

Dana Vejšická 

Jaroslava Šiková, zakládající a dlouholetá 
členka Farní charity Milevsko, oslavila 30. 
ledna své 60. narozeniny. Ve Farní charitě pra-
cuje od jejího oficiálního vzniku v roce 1999, 
kdy byla milevská Charita založena s vlastní 
právní subjektivitou. Jaroslava Šiková zde 
však byla činná ještě dříve, v úplných začát-
cích. Po celou dobu se věnovala - a stále vě-
nuje - terénní pečovatelské službě. Uživatelé 
služby i kolegyně v práci ji mají rádi, proto-
že je velice obětavá, pracovitá, zodpovědná 
a do své práce dává i kus srdce. Křesťanské 
hodnoty jsou jí výzvou i posilou do každodenní 
práce. 
Přejeme jí do dalších let Boží požehnání, mno-
ho lásky a zdraví, spokojenost doma i v práci. 
Za vše, co pro vznik a rozvoj místní charity 
udělala, patří Jarce Šikové veliký dík! 

Za Farní charitu Milevsko Alena Růžičková 



STRANA 10 

diEcézNí chARiTA iNfoRMujE

Pro nás je to každodenní rutina, kterou si 
ani neuvědomujeme. Každý den chodíme 
do zaměstnání, na nákupy, či vyzvedávat 
děti ze školky a pohyb je pro nás naprostou 
samozřejmostí. Napadlo vás někdy, jak tyto 
pro nás běžné činnosti, zvládají například 
lidé na vozíku? 
V oblastní charitě Písek jsme se již dlouho 
zabývali myšlenkou jak pomoci lidem, kteří 
nemají stejné štěstí jako my, a jsou díky ba-
riérám, jako jsou například schody, uvězně-
ni ve svých domovech. opakovaně jsme se 
snažili v rámci projektů a nadačních podpor 
tuto pomůcku získat. Vedly nás k tomu i opa-
kované žádosti nejen z řad našich klientů, 
ale i široké veřejnosti. Projekt byl podpořen 
Nadací ČEZ, která díky aplikaci EPP spojuje 
pohyb s pomocí potřebným a nám nyní dal 
možnost naše přání realizovat. Za nasbírané 
body se nám podařilo během rekordní doby 
2 dnů, získat částku 70.000 Kč na zakoupe-
ní schodolezu. Díky němu můžeme pomoci 
zlepšit kvalitu života lidem nemocným, imo-
bilním i jinak hendikepovaným.
S velkou radostí oznamujeme, že díky Nada-
ci ČEZ a mobilní aplikaci EPP - Pomáhej po-
hybem jsme v oblastní charitě Písek do naší 
Půjčovny kompenzačních pomůcek zařadili 
schodolez. 
Prvním člověkem, který mohl náš schodo-
lez vyzkoušet, byla paní Jana. Po propuštění 
z nemocnice byla vzhledem k prodělané ne-
moci upoutaná na svůj invalidní vozík ve 2. 
patře rodinného domu. Dovedete si předsta-
vit půl roku, kdy paní Jana viděla venkovní 
svět jen z okna? Paní Jana však nepřestáva-
la snít o tom, že se jí jednou podaří porazit 
svého největšího protivníka, kterým jsou 
schody, a po dlouhé době se zase dostane se 

Výbor dobré vůle - 
Nadace olgy havlové 

podpořil 
oblastní charitu Písek

Výbor dobré vůle – Nadace olgy Havlové 
dlouhodobě podporuje nestátní nezisko-
vé organizace v oblasti zdravotní, sociální, 
humanitární a vzdělávací, pokud směřují 
k důstojnému začlenění lidí se zdravotním 
postižením, opuštěných dětí, nemocných 
a starších občanů.
oblastní charitu Písek Nadace podpořila již 
pošesté v řadě. Poskytnutím nadačního pří-
spěvku pomohla vybavit její domácí ošetřo-
vatelskou službu zdravotnickým materiálem 
a pomůckami, např. přípravky na hojení ran, 
obinadly atd. Tato služba poskytuje péči 
akutně, dlouhodobě i chronicky nemocným, 
lidem po hospitalizaci z důvodu úrazu, ope-
race, cévní mozkové příhody apod. Díky do-
mácí zdravotní péči je pobyt klientů v lůžko-
vém zařízení omezen jen na dobu nezbytně 
nutnou.
I když je tato péče hrazena zdravotními pojiš-
ťovnami, na zajištění dostatečného vybavení 
to nestačí. Proto jsme velmi rádi, že jsme 
mohli díky příspěvku Výboru dobré vůle - 
Nadace olgy Havlové zakoupit potřebný 
zdravotnický materiál a pomůcky v hodno-
tě 30.000 Kč. Velice si této pomoci vážíme 
a za poskytnutí pomoci děkujeme.
Nadace olgy Havlové svou činností pomáhá 
nejen potřebným, ale prokazuje rovněž čest 
odkazu zakladatelky a velké osobnosti paní 
olgy Havlové, jejíž slova uvádím na závěr. 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou 
existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo 
duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří 
mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob živo-
ta, ti, kteří se ocitli v nouzi, nebo je zastihla 
zákeřná nemoc. Snažíme se proto oslovit lidi 
dobré vůle, aby byli připraveni pomoci ostat-
ním.“  Dana Vejšická  

Společnost ČEz nepřináší jenom světlo 
do našich domovů, ale díky své Nadaci 

i naději a radost do lidských srdcí

synem na procházku. Do té doby než se paní 
Jana dozvěděla, že bude mít možnost jako 
první člověk náš schodolez vyzkoušet, ani 
nevěděla, že taková pomůcka existuje. Počá-
teční obavy však brzy nahradila touha dostat 
se ven a představa, jak se synem u řeky zase 
krmí labutě. Poté co naše pracovnice půj-
čovny kompenzačních pomůcek podrobně 
synovi vysvětlila jak stroj používat, se paní 
Jana začala těšit. A pak už byl jenom krů-
ček k tomu, že se paní Janě díky schodole-
zu a s pomocí syna podařilo zdolat všechny 
schody dvoupatrového domku a po dlouhé 
době se venku konečně nadechla čerstvého 
vzduchu. „Já jsem tomu ani nevěřila, to je 
taková nádhera,“ vzdychla paní Jana se sl-
zami v očích. Při pohledu na paní Janu a je-
jího syna, jak si opět užívají svou oblíbenou 
procházku podél řeky, najednou vidíme, jak 
to, co je pro nás běžné a samozřejmé, takové 
vlastně vůbec nemusí být.
Děkujeme nejen Nadaci ČEZ, ale také všem 
nadšeným sportovcům, kteří se do projektu 
zapojili a díky kterým můžeme pomáhat li-
dem překonávat bariéry.
V případě vašeho zájmu o zapůjčení scho-
dolezu kontaktuje Ivanu Sacherovou, pra-
covnici Půjčovny kompenzačních pomůcek 
oblastní charity Písek, se sídlem na ulici 
Budějovická 100 a na telefonu 731 598 973. 

Dana Vejšická 

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.

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. 

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

doporučený příspěvek je 200 kč. 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
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Po roce je tu opět Národní týden manželství
Národní týden 
manželství se 
objevil v ČR 
poprvé v roce 
2007 a slaví se 
také v mnoha 

dalších zemích na světě. Letos zase přine-
se desítky kreativních způsobů, jak tvořit 
jedinečná manželství.

Po celé České republice se místní komunity, 
občanská sdružení, církve, rodinná a mateř-
ská centra, zástupci měst a obcí i jednotliv-
ci chystají zapojit do jedenáctého ročníku 
Národního týdne manželství, který se letos 
koná 13.-19. února. Iniciativa, již tradičně 
pořádaná ve valentýnském týdnu, bude opět 
příležitostí pro všechny páry udělat něco ma-
lého pro svůj vztah a bude společnou oslavou 
manželství. 

Téma letošního ročníku NTM vyjadřuje jeho 
motto „Recept na dobré manželství“ a odka-
zuje na fakt, že každý dobrý vztah je nutné 
tvořit. „Až příliš mnoho párů se rozchází 
a manželství, která mohla být skvělá, končí 
tragickými rozvody. Tak to ale být nemusí. 
Rozpad rodiny nemusí být normou, pokud ne-
necháme zdi mezi námi vyrůst tak, že už se 
nedají překonat. Manželství je umění, které 
zvládne každý, pokud chce“, řekl Jan Frolík, 
jeden z organizátorů Týdne manželství.
opravdu život v manželství lze zvládnout 
i v dnešní době, život v manželství je užitečná 
dovednost, kterou je možné se učit. Jedním 
z cílů NTM je nabídnout zamyšlení, podněty, 
jak to mám v našem manželství já a co pro 
vlastní manželství mohu dělat.

Máme-li dostat recept, potřebujeme k tomu 
lékaře, a proto si letos Diecézní centrum 
pro rodinu pozvalo známého odborníka 
na manželskou problematiku Jeronýma Kli-

meše. Nejen zajímavá, ale i veselá přednáš-
ka se bude konat ve čtvrtek 16. února 2017 
v 17.00 v Malém sále Metropolu v Českých 
Budějovicích, na kterou zveme nejen man-
želské páry, ale i ty, kteří se na manželství 
připravují nebo svého partnera ještě hledají. 
Prostě všechny, kterým téma manželství není 
lhostejné.

Národní týden manželství podpořily i letos 
významné osobnosti, např. emeritní plzeňský 
biskup František Radkovský, rodinná porad-
kyně a terapeutka Helena Klímová, Slavoj 
Brichcín, vedoucí lékař sexuologického od-
dělení z Prahy, psycholožka, terapeutka a au-
torka Jiřina Prekopová. 

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

Přednáška PhDr. Jeronýma Klimeše 
Ph.D. „Recept na dobré manželství“ se 
koná ve čtvrtek 16. 2. 2017 v 17.00. 

Více informací o  našich akcích a ohlasech 
na ně naleznete na webových stránkách  
www.dcr.bcb.cz nebo na t.č. 731 402 981. 

Prof. MuDr. Ivo Skalský, přednosta Kardi-
ocentra Na Homolce, který operoval např.
aortu spisovatele Michaela Viewega, spolu 
s manželkou MuDr. Marií Skalskou shrnu-
li svůj „Recept na dobré manželství” takto: 
„Manželství je zásadní opěrný bod našeho 
života. Je to výzva stran tolerance, trpělivos-
ti, umění komunikace, obětavosti. Odměnou 
je nepřenositelné souznění v tom, co je pro 
nás zásadní - bezpečí, hrdost, bezpodmíneč-
ná podpora a respekt i znásobení společných 
radostí a dělení společných starostí.“
A jaký je váš recept? Začněte ho tvořit 
ve dvou, a tím dobrým začátkem mohou být 
podněty z nabízené přednášky v Národním 
týdnu manželství. -dcr-
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Informační agentura Fides provozovaná 
Kongregací pro evangelizaci národů zve-
řejnila seznam pastoračních pracovníků 
zabitých ve světě během roku 2016. Tento 
seznam zahrnuje všechny osoby, které pů-
sobily v institucích katolické církve a byly 
násilím zbaveny života, bez ohledu na mo-
tiv vraždy. Letos je to 14 kněží, 9 řeholních 
sester, 4 věřící laici a jeden seminarista, 
tedy celkem 28 lidí.
Podle kontinentů jich je nejvíce v Americe – 
12 osob (9 kněží a 3 řeholní sestry), v Afri-
ce 8 osob (3 kněží, 2 řeholní sestry, 1 semina-
rista a 2 laici), v Asii to bylo 7 osob (1 kněz, 4 
řeholní sestry a 2 laici). Jeden kněz byl zabit 
v Evropě. 
Stejně jako v posledních letech byla většina 
těchto pracovníků zabita při pokusu o krádež 
či při loupežném přepadení v kontextu mo-
rálního úpadku, ekonomické a kulturní bídy 
a násilí jakožto normy jednání. Nechybějí 
ovšem případy, kdy smrt přišla jako odplata 
za odvážný postoj těchto osob v zápase za so-
ciální spravedlnost; např. mexický kněz Jose 
Luis Sanchez Ruiz, který se postavil organi-
zovanému zločinu a narkoobchodu ve své di-
ecézi Veracruz. V Evropě byl katolický kněz 
cíleně zavražděn fanatikem, který se přitom 
dovolával islámského náboženství.
Papež František ve své promluvě z 26. 12. 
2016, odvolávaje se na svátek mučedníka sv. 
Štěpána, prohlásil, že „svět nenávidí křesťa-
ny ze stejného důvodu, jako nenáviděl Ježíše, 
protože On byl tím, kdo přinesl Boží svět-
lo, kdežto svět dává přednost temnotě, v níž 
ukryje své zlé skutky“.
Všichni zabití žili v lidských a sociálních 
kontextech, udělovali svátosti, pomáhali chu-
dým, pečovali o sirotky a drogově závislé, 
působili v návaznosti na rozvojové projekty 
nebo zkrátka jen někomu otevřeli dveře své-
ho domova. A někteří z nich byli zavražděni 
stejnými lidmi, kterým předtím pomohli. Té-
měř žádné vyšetřování prováděné místními 
úřady nevedlo ke zjištění pachatele a iniciáto-
ra těchto zločinů, ani neobjasnilo důvod, proč 
byly tyto činy provedeny. Velké znepokojení 
panuje také nad osudem ostatních pracovníků 
pastorace, kteří byli uneseni nebo beze stopy 
zmizeli a nejsou o nich žádné zprávy.
Seznam agentury Fides nezahrnuje jen mi-
sionáře v pravém slova smyslu, ale všechny 
pracovníky pastorační péče, kteří zemřeli ná-
silnou smrtí. Agentura je opatrná při používá-
ní termínu „mučedník“, není-li v etymologic-
kém významu „svědek“, protože jen Církev 
může posoudit možný význam těchto osob, 
také s ohledem na to, že ve většině případů 
chybí dostupné informace o jejich životě 
a okolnostech jejich smrti.

Martyrologie

Kromě jmenovaných 28 osob – připomíná 
agentura Fides – je třeba pamatovat na bezpo-
čet dalších lidí, kteří zaplatili životem za svoji 
věrnost ve službě bližním nebo víře v Krista. 
Protože existuje také dlouhý seznam těch, 
o nichž nevíme a kteří trpí ve všech koutech 
světa, a dokonce musejí svou víru v Krista za-

platit svými životy.
Papež František nám často připomíná: „Dnes 
existují křesťané, kteří jsou vražděni, mučeni, 
vězněni, masakrováni, protože nezapírají Je-
žíše Krista...“ „Mučedníků dneška je více než 
jich bylo v prvních stoletích“. (SL) 

(Agenzia Fides 30/12/2016)

Uprchlické tábory 
v srbsku

Zkušenosti dobrovolnice

sestra Fidelis Jakšičová

16. února (čtvrtek) v 18.00
poutní dům Emauzy, klokoty

srdečně zve 
Česká křesťanská akademie v Táboře

a kolpingova rodina klokoty

Setkání vedoucích misijních 
klubek a zájemců o misijní 

tematiku pro děti
1. dubna 2017, 9-16 hod.

Aula Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského - Praha 1 

Společné setkání zkušených, 
méně zkušených i začínajících.

Případné dotazy a návrhy 
u S. Angeliky na misie.praha@seznam.cz

a Hany Koukalové 
na hanka.koukalova13@gmail.com
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PAPEžSká MiSijNí díLA

Jak si zvyknout na sibiřské mrazy a jak pře-
žila katolická komunita po 70 letech proná-
sledování? 
Podívejte se na Missio interview s hostem mode-
rátorky Kateřiny Rýznarové. Působil jako misi-
onář dva roky v Kazachstánu, pět let na Sibiři. 
Slovák z Českých Budějovic. I tak by se dal před-
stavit novohradský kněz Radoslav Šedivý z me-
zinárodního kněžského hnutí papežského práva 
Dílo Ježíše Velekněze. 
K shlédnutí na www.missio.cz. Pořad byl také 
součástí lednového Missio magazínu na Televizi 
Noe.

P. Radoslav Šedivý: 
misionářem na Sibiři 

a v kazachstánu

Na lednovém klubíčku jsme si četli a hráli scénku časopisu Duha – spolu s Marií a Josefem jsme hledali nocleh v Betlémě a přemýšleli 
o tom, jak získat klíč k nebi a lidským srdcím. Matka Tereza, u níž se vždy společně modlíme, nám poradila, že nejlépe láskou, která pomáhá 
druhým. Vyrobili jsme si vlastní hudební nástroj a také za námi přišli Tři králové a představili nám jednu z misijních zemí, kde pomáháme 
– Filipíny. Pořádně jsme si prohlédli mapu, zahráli pár filipínských her jako Japonská chůze, zkusili  jsme si kohoutí zápasy a jojo, které 
z Filipín pochází. Jako vždy jsme setkání zakončili na farní mši svaté.

Misijní klubko klokoty

MiSSio MAgAzíN 
(každé 2. úterý v měsíci na TV Noe 

a poté v šesti reprízách)

Missio magazín 
je pravidelný měsíčník Papežských 

misijních děl ČR informující 
o aktualitách a aktivitách této misijní 

organizace. Součástí Missio magazínu 
je také filmový dokument natočený 
v některé ze zemí, kde Papežská 
misijní díla ČR působí a pomáhají.

Setkání fatimského jubilea 2017

římskokatolická farnost Strakonice srdečně zve 
na modlitbu u příležitosti 100. výročí zjevení ve fatimě, 

která se koná ve strakonickém kostele sv. Markéty.

začátek je v 16.30 modlitbou růžence, 
rozšířenou o připomínku fatimského tajemství. 

V 17.30 pak následuje mše sv.
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Ktiš + pololetky... rovná se nejlépe strávený čas s těmi nejúžasnějšími lidmi. Je tu skvělý ktiš-
ský tým v sestavě Janča, Honza a Standa, který je tu vždy pro vás - a samozřejmě by nic z toho 
nebylo bez úžasného ředitele otce Vojtíka Vágaie.
Na Ktiš se vždy moc těším, protože se si zde odpočinu od každodenního všedního života a se-
tkám se zde s lidmi, které mám ráda, s kterými sdílím stejné životní hodnoty a občas poznám 
i někoho nového.
Na faře vždy s něčím pomáháme, nevyhnou se nám dopolední a odpolední práce, ale tady mi 
to problém nedělá, protože s ostatními je to spíše zábava. Také jsme se vystřídali v přípravě 
jídla pro ostatní a zde se vaří vždys láskou a úsměvem. 
Za odměnu a dobře udělanou práci jsme si pustili filmy a zahráli hry. Tentokrát nechyběla ani 
procházka do krásné ktišské přírody. Zašli jsme do vojenského prostoru Boletice, kde jsme si 
užívali čerstvého vzduchu a toho, že můžeme být společně. Pro ztišení nechyběly ani ranní 
a večerní společné modlitby pod vedením týmáků.
Co bylo na celé akci negativní? Asi to, že jsme se museli rozloučit a odjet domů. Ale rozhodně 
se těším, až sem zase pojedu. 
Chcete zažít úžasné společenství? Přijeďte na Ktiš! Ludmila Turková

diEcézNí cENTRuM MLádEžE

Pololetky na ktiši

Letošní „Noc kostelů“ se bude konat v pátek 
9. června 2017 a již nyní je možné přihlásit 
jednotlivé kostely na: www.nockostelu.cz 
v sekci elektronická přihláška. 
Připomínám, že přihlášení je nutné každý 
rok znovu. 
Prosím, povzbuďme jednotlivá společenství 
k využití této akce, která přináší již mnoho 
let své plody a setkává se s velmi kladným 
ohlasem v prostředí věřících i nevěřících. 
Jsem k dispozici k odpovědím na veške-
ré dotazy, týkající se této akce, na tel.: 
387 311 263 a na e-mailové adrese dekan-
stvicb@centrum.cz. 
S díky za veškerou podporu a za již vyko-
nanou práci.
Štěpán Hadač, koordinátor akce „Noc kostelů“ 

v českobudějovické diecézi

zveme mladé muže 
ve věku 17-35 let na

Postní dUchovní obnovU 
vIR, 

která se uskuteční o víkendu 

3.-5. 3. 2017 

v Arcibiskupském kněžském 
semináři v olomouci. 

obnovu vede jezuita 
P. Miroslav herold. 

informace a přihlášky
je možné získat na webové adrese

http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/

Dominik Kovář, bohoslovec

17. února 2017 (pátek)

Sušice, klášter kapucínů

Bratři kapucíni v Sušici srdečně zvou 
všechny zájemce na 

Odpoledne 
se sv. Maxmiliánem 

M. Kolbem 
na téma „Jen láska je tvůrčí“ 

u příležitosti 100. výročí založení 
Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie.

Program:
16.00 Přednáška: život, dílo a odkaz 
 sv. Maxmiliána M. Kolbeho 
 br. Bohdan Heczko OFMConv., 
 Jitka Navrátilová PhD. 
 (sál kláštera bratří kapucínů) 
18.00 Mše sv. 
 (děkanský kostel sv. Václava)

Kurz pro hlavní 
vedoucí táborů

Asociace křesťanských spolků mlá-
deže, z. s. (AkSM) spolu se Středis-
kem katecheze a výuky náboženství 
Arcibiskupství pražského organizuje 
akreditovaný kurz pro hlavní vedou-
cí táborů či jiných prázdninových po-
bytů pro děti. 

Kurz se koná 24. - 25. března 2017 
v prostorách duchovní správy u kos-
tela sv. ignáce, ječná 2, Praha 2; 
začátek v pátek v 8.30 hodin, ukon-
čení v sobotu v 19.00 hodin. 
Účastnický příspěvek činí 650,- kč.

Náplní kurzu jsou právní předpisy 
pro práci s dětmi, včetně hygienic-
kých, základy první pomoci, bez-
pečnostní pravidla činností s dětmi 
a mládeží, táborové hospodaření, 
organizační příprava tábora a další. 
kurz je zakončen testem; účastní-
ci dostanou osvědčení s platností 
na dobu neurčitou. 

Přihlášky zasílejte pomocí formu-
láře na in.apha.cz/adks nebo na e-
mail: jerabkova@apha.cz (uvádějte 
jméno, adresu trvalého bydliště, da-
tum narození, e-mail, telefon a ná-
zev organizace, pro niž budete tábo-
ry organizovat), a to do 10. března 
2017.
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PoŠToVNí SchRáNkA

Vánoční doba je vždy bohatá na kulturní 
a duchovní události. Ráda bych čtenáře 
seznámila s dvěma z nich.
Předloni navštívil sušické kino Víťa Marčík 
s betlémským příběhem a vyprodané hlediště 
mu dlouho tleskalo. Byla to akce benefiční 
a pozval ho náš tehdejší duchovní P. Tomas, 
aby vybral nějaký finanční obnos pro novou 
sochu Panny Marie ochranitelky do kostela 
sv. Markéty na Kašperkách. 
Letos do nedalekých Velhartic zavítal diva-
delník Pavel Šmíd, Víťův kolega, s předsta-
vením „Zpátky do Betléma“, které všechny 
účastníky také nadchlo. Ve vytopeném sále 
zasněženého hradu jsme shlédli vánoční pří-
běh, který nám vyprávěl stárnoucí učitel se 
svým žákem Vojtou Vrtkem, budějovickým to 
kejklířem, jehož role poplety mu velice sed-
la. Během představení předváděl žonglování 
s míčky nebo let anděla a tím udržel pozor-
nost také malých diváků. Pan učitel se držel 
evangelia přesně a přitom vtipně (na otázku 
Marie, jak se má Zachariáš, když ji Alžběta 
navštívila, odpovídá „mlčí a poslouchá...“).

Druhé setkání se uskutečnilo o dvě desítky 
kilometrů dál a to na přelomu roku. Novoroč-
ní mši sv. ve skrytém mouřeneckém kostelíku 
sloužil P. Jenda Kulhánek. Dveře kostela ote-
vírá několik let široké veřejnosti zdejší rodák 
a můj kamarád Lukáš Milota spolu se svým 
týmem. Mnozí sušičtí obyvatelé už určitě ně-
jakou kulturní akci nebo komentovanou pro-
hlídku navštívili. 
Půl hodiny před prvními minutami nového 
roku zde začala hrát reprodukovaná vánoční 
hudba a návštěvníci mohli ochutnat svařák; 
s prvními mimutami roku 2017 Lukáš ručně 
rozezně zvon z roku 1329. Mnozí turisté byli 
jistě v kostele i na mši sv. po dlouhé době 
nebo poprvé, a tak bedlivě naslouchali Lu-
kášovu evangeliu a nechali se omámit vůní 
kadidla... 
Během Vánoc mohli lidé pod nazdobeným 
stromečkem nechat dárečky pro klienty do-
mova důchodců v Sušici nebo třeba koupit 
benefičního těstovinového andílka pro mobil-
ní hospic.
Papež František nás svým příkladem vybízí 
k evangelizaci, abychom o Ježíši Kristu svěd-
čili na perifériích. A tyto periferie nemusí být 
jen materiální, na hony vzdálené české kraji-
ně. I u nás je stále více potřeba milosrdného 
Boha zvěstovat. Tyto akce na mě právě tímto 
jemným evangelizačním duchem působily. 
Já jsem na Mouřenci animovala už druhým 
rokem dětský den během letních prázdnin. 
Po úvodní modlitbě měly děti okolo koste-
la pět akčích disciplín. Švagr zapůjčil slack 
lano, které jsme natáhli od stromu ke stro-
mu. Mladá malířka učila děti malovat kostel 

Vánoční ohlédnutí v okolí Sušicka

Mouřenec v zimě.
Foto Jana Kadlecová

Pokračování na 16. straně.
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Celodiecézní (a jiné) sbírky v roce 2016 - rekapitulace 
V uplynulém roce (stav k 31. 12. 2016) se na níže uvedené sbírky celkem shromáždilo:

na Svatopetrský haléř: 700.490,- Kč 
na pomoc ukrajině: 710.294,- Kč
na SDM v Krakově: 501.705,- Kč
na bohoslovce: 547.881,- Kč 
na potřeby Diecézní charity: 598.961,- Kč
na misie:                                                  1,029.872,- Kč 
na potřeby diecéze: 465.252,- Kč

Všem dárcům, kteří na tyto sbírky přispěli, a všem správcům farností, kteří sbírky ve svých 
farnostech organizovali a výtěžek zaslali na uvedené účely, patří upřímné Pán Bůh zaplať!

-acebb-

oZNáMENí A PoZVáNí 
Z KLoKoT

17. 2. (pá) Večer chval (17.45) 
17. 2. (pá) Večer mladých (17.45)
18. 2. (so) kazatel jáhen Petr Dombek,
 oMI (17.00)
19. 2. (ne) Dražice – kazatel jáhen
 Petr Dombek, oMI (8.30)
19. 2. (ne) Klokoty – dětská mše sv.,
 kazatel jáhen Petr Dombek, 
 oMI (10.00)
19. 2. (ne) Emazy – Klokotský karneval
 (15.00)
22. 2. (st) o. Zdeněk Čížkovský, oMI 
 – výročí narození (*1921)
22. 2. (st) Emauzy – Setkání seniorů
 (17.45)
26. 2. (ne) řeckokatolická mše sv. 
 (16.00)
3. 3. (pá) První pátek v měsíci, celo-
 denní adorace v kostele
 (11-16.30), 17.30-18.45 
 s modlitbami a zpěvem, 
 18.45-20.00 tichá adorace. 
 Adorace a svátost smíření 
 každý pátek 17.30-20.00
3. 3. (pá) začínají postní křížové cesty
 v kostele – pátek 16.30
8. 3. (st) Emauzy – posezení u čaje 
 nad Biblí (17.45)
11. 3. (so) Emauzy – Misijní klubko 
 (15.00)

PoŠToVNí SchRáNkA

i s perspektivou. Účastníci si mohli při svíčce 
prohlédnout zdejší kostnici nebo namazat nu-
telou hnětýnky - moučník našeho kraje, který 
se peče při výročí posvěcení kostela. Chtěli 
jsme dětem ukázat, že je to místo, kde jsou 
přijaty, a že kostel může být zajímavým pro-
storem i pro ně. že je projekt životaschopný 
se potvrdilo tím, že letos dorazilo jednou to-
lik dětí než vloni. 
To ale nepadaly vločky jako nyní, říkám si, 
když kráčím Šumavou a přemýšlím nad ná-
sledující sezonou i evangelizací. ocitáme se 
v čase, kdy naše střední generace jakoby tepr-
ve v tomto ohledu dokazála naplnit myšlen-
ky 2. vatikánského koncilu. Svatořečený Jan 
Pavel II. se o evangelizaci velmi zasazoval, 
avšak gró jeho úsilí bylo na poli pastoračním.
My s vnitřní ukotveností v Kristu, (jak říká 
P. Vojtěch Koukal, zakladatel „evangelizač-
ních buňek“) a drženi modlitbami rodičů 
a prarodičů musíme vyrazit kupředu... Neboť 
kdo může dát tomuto světu, zmítanému vál-
kami i nepokojem vlastní duše, opravdovou 
naději, která přesahuje zoufalství i každoden-
nost? Náš Pán, který je dobrým Bohem.

Jiřina Panušková

Pokračování z 15. strany.

Katolická teologická fakulta univerzi-
ty Karlovy v Praze vyhlašuje přijímací 
řízení ke studiu od akademického roku 
2017/2018. Zájemci o studium na Ka-
tolické teologické fakultě uK v Praze, 
kteří chtějí začít studium v akademic-
kém roce 2017/2018, mohou podat při-
hlášku do 28. února 2017.

NABíZENé STuDIJNí oBoRy:
• Katolická teologie (magisterské studium, 
prezenční, 5 let)
• Teologické nauky (bakalářské studium, 
kombinované, 4 roky)
• Teologické nauky (navazující magisterské 
studium, kombinované, 2 roky)
• Aplikovaná etika (navazující magisterské 
studium, kombinované, 2 roky)
• Dějiny křesťanského umění (bakalářské 
studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny křesťanského umění (navazující 
magisterské studium, prezenční, 2 roky)
• Dějiny evropské kultury (bakalářské stu-
dium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny evropské kultury (navazující ma-
gisterské studium, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího řízení 
a ostatní informace o studiu na KTF uK 
jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan

Biskupství brněnské 
Fakultní nemocnice Brno (Bohunice)

Konvent sester Alžbětinek Brno
Katolická asociace nemocničních 

kaplanů
pořádají konferenci na téma

Zdravotník - křesťan 
v dnešní nemocnici XIV.

v sobotu 1. 4. 2017 
v sále u Milosrdných bratří v Brně

(Vídeňská 7, Brno)

PRoGRAM:
08.00 mše sv.
09.30 první blok přednášek: Mod-
litby za uzdravení v nemocnici
Mgr. Dan Drápal: „uzdravujte nemoc-
né“ (Lk 10, 9) – příslib zázraků a pozvá-
ní k lásce
PaedDr. ThLic. sr. Helena Torkošová, 
oSF: Zkušenosti s modlitbou za nemoc-
né v misiích (videokonference z Kaza-
chstánu)
Mgr. Marek orko Vácha, Ph.D.: Etické 
aspekty modliteb za uzdravení v léčeb-
ném procesu
diskuse
oběd
13.00 druhý blok přednášek: Srdce 
zdravotníka
Sr. Mgr. Małgorzata Chmielewska, 
Wspólnota Chleb Życia: Pokušení těch, 
kdo pomáhají druhým
Br. Jan Karlík, oH: Smích a pláč 
ve zdravotnickém kolektivu

Konference končí mezi 15.-16. hod.

Účastnický poplatek 450 Kč.

Přihlášky se jménem, datem narození 
(pro získání kreditních bodů), adresou, 
pracovištěm a funkcí zašlete do 20. 
března 2017 na e-mail <krestan.kon-
ference@gmail.com>.

V blízké době budete informováni 
o způsobu uhrazení účastnického po-
platku.
Akce je akreditována PouZP.

Přijímací řízení ke studiu 
na kTf uk Praha

Studenti TF Ju pořádají 

27. 2. 2017 od 19.00 
v Salesiánském středisku 

u kostela sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích

„Večer pro zamilované 
a dosud nezamilované“.

PRoGRAM VEČERA: 
- sebepoznání

- společné zamyšlení se nad kvalitou vztahu 
- ideální partner, partnerka 
- hry pro páry i jednotlivce 

- kdo byl sv. Valentýn: patron zamilovaných? 
- požehnání
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PERSoNALiA
uSTANoVENí
R. D. Mgr. Pavel Kubů byl od 1. 2. 2017 
ustanoven rektorem kaple v Kněžském do-
mově v Českých Budějovicích-Suchém Vrb-
ném, namísto R. D. Adolfa Kubeše, který tuto 
funkci zastával do této doby.  
P. ThLic. Tomáš Vyhnálek, OMI byl od 1. 
2. 2017 ustanoven administrátorem farnosti 
České Velenice a excurrendo administráto-
rem farností Dvory nad Lužnicí, Krabonoš, 
Rapšach a Suchdol nad Lužnicí, vše vikariát 
Jindřichův Hradec.
R. D. Mgr. Martin Bětuňák byl k 31. 1. 
2017 odvolán z úřadu excurrendo administrá-
tora farností České Velenice, Dvory nad Luž-
nicí, Krabonoš, Rapšach a Suchdol nad Luž-
nicí, vše vikariát Jindřichův Hradec. Všechna 
dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti.
od 1. 2. 2017 byl ustanoven excurrendo ad-
ministrátorem farností Stráž nad Nežárkou 
a Novosedly nad Nežárkou, vše vikariát Jin-
dřichův Hradec. Všechna ostatní ustanovení 
zůstávají v platnosti. 
R. D. Mgr. Jiří Kalaš byl k 31. 1. 2017 od-
volán z úřadu farního vikáře farností České 
Velenice, Dvory nad Lužnicí, Krabonoš, 
Rapšach a Suchdol nad Lužnicí, vše vikariát 
Jindřichův Hradec. Všechna dosavadní usta-
novení zůstávají v platnosti.
od 1. 2. 2017 byl ustanoven farním vikářem 
farností Stráž nad Nežárkou a Novosedly nad 
Nežárkou, vše vikariát Jindřichův Hradec. 
Všechna ostatní ustanovení zůstávají v plat-
nosti. 
R. D. Dominik Hroznata Holický, Jc.D. byl 
k 31. 1. 2017 odvolán z úřadu výpomocného 
duchovního farností České Velenice, Dvory 
nad Lužnicí, Krabonoš, Rapšach a Suchdol 
nad Lužnicí, vše vikariát Jindřichův Hra-

dec. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají 
v platnosti.
R. D. Mgr. Ivo Prokop byl k 31. 1. 2017 
odvolán z úřadu excurrendo administráto-
ra farností Stráž nad Nežárkou a Novosedly 
nad Nežárkou, vše vikariát Jindřichův Hra-
dec. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají 
v platnosti. 
R. D. PhDr. Mgr. Jozef Gumenický byl 
k 31. 1. 2017 odvolán z úřadu farního viká-
ře farností Stráž nad Nežárkou a Novosedly 
nad Nežárkou, vše vikariát Jindřichův Hra-
dec. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají 
v platnosti.
od 1. 2. 2017 byl jmenován vikariátním se-
kretářem vikariátu Jindřichův Hradec. Všech-
na ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
R. D. JcLic. Mgr. Rudolf Hušek byl od 1. 
2. 2017 jmenován vikariátním sekretářem 
vikariátu Písek. Všechna ostatní ustanovení 
zůstávají v platnosti. 
R. D. Václav Hes byl od 1. 2. 2017 jmenován 
vikariátním sekretářem vikariátu České Bu-
dějovice-venkov. Všechna ostatní ustanovení 
zůstávají v platnosti.
R. D. Ing. Mgr. Jan Špaček, dr. h. c. byl 
od 1. 2. 2017 jmenován vikariátním sekretá-
řem vikariátu Český Krumlov. Všechna ostat-
ní ustanovení zůstávají v platnosti. 

žIVoTNí JuBILEA
R. D. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel oslaví 21. 
2. 2017 své padesáté narozeniny.
Bc. Vojtěch Talíř oslaví 19. 2. 2017 své šede-
sáté páté narozeniny.
R. D. Mgr. Josef Stolařík oslaví 1. 3. 2017 
své sedmdesáté narozeniny.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
 -acebb-

Eduard Martin - Deník anděla strážného
Příběhy, které autor shromáždil 
do této knížky, spojuje téma 
anděla strážného. Čtenář v nich 
najde povzbuzení i pobavení, 
a navíc možná inspiraci, jak se 
stát „andělem“ pro druhé. 

Brož., 165 s., 189 Kč

Jim McManus - Pravá se-
beúcta
Stejně jako potřebujeme 
vzduch, abychom mohli dý-
chat, tak potřebujeme zdravou 
sebeúctu, abychom mohli pro-
žívat šťastný život.
 Brož., 166 s., 249 Kč

papež František - Láska 
v manželství
Výklad Velepísně lásky ve 4. 
kapitole exhortace Amoris lae-
titia. Čtvrtá kapitola exhortace 
Amoris laetitia je skutečnou 
perlou dokumentu papeže 
Františka, a jelikož si zaslouží pozornost co nej-
širšího okruhu čtenářů, vydáváme ji samostatně.
 Brož., 93 s., 119 Kč

YOUcAT - 3. vydání
Katechismus katolické církve 
pro mladé
Katechismus pro mladé zpro-
středkovává souhrn katolické 
víry, ovšem jazykem přiměře-
ným mladému člověku.
 Brož., 304 s., 290 Kč

Jan Samohýl - Židovské inspirace křes-
ťanství
Autor se pohybuje mezi něko-
lika oblastmi bádání – teologií, 
filosofií, religionistikou a histo-
rií. Jádrem knihy jsou však du-
chovní inspirace judaismu pro 
současné křesťanství.
 Váz., 199 s., 259 Kč

Jaroslav Vokoun - Luther – finále středo-
věké zbožnosti
Tato kniha je napsaná přede-
vším pro katolického čtenáře. 
Je založena na studiu nejlepší 
nové odborné literatury, ale 
není to kniha odborná. Pozoru-
hodný portrét Martina Luthera 
vychází u příležitosti velkého 
výročí reformace (1517-2017).

Váz., 282 s., 299 Kč

kněžská 21, 370 01 České Budějovice
www.ikarmel.cz

www.ikARMEL.cz

Sekce pro hudbu českobudějovické diecéze
a Biskupství českobudějovické

vás srdečně zvou na

sEtKÁní vARhAníKŮ, hUdEbníKŮ
českobudějovické diecéze

sobota 25. 3. 2017 od 9.00
katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

PRogRAM:
9:00 mše svatá

10:00 společné setkání
(přesun na Teologickou fakultu, kněžská 8, přízemí - sál č. 3)

Přednáška: P. Mgr. Mag. christian Martin Pšenička, o.Praem.
LiTuRgická hudBA – VýRAz žiVé A žiTé VíRy

občerstvení zajištěno.

S ohledem na organizační přípravu budeme rádi, pokud nám na e-mail 
hudba@bcb.cz pošlete potvrzení o vaší účasti. 
Tamtéž lze zasílat i náměty, otázky na setkání.

Za organizační výbor Karel Ochozka, Štěpán Malík
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vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5 
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM 
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém 

týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis 
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.

Radio Proglas

* K Modlitbě rodin se můžete připojit každou 
neděli v 18.00 (mimo školní prázdniny). Mů-
žete 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 dosa-
hu českobudějovického studia Jan Neumann, 
odkud tuto modlitbu v přímém přenosu nově 
vysíláme. Bližší informace získáte na e-mai-
lu jan@proglas.cz nebo na telefonním čísle 
511 118 881. Těšíme se na spolupráci!

* Každý pátek v 15.05 (mimo první pátek 
v měsíci) se můžete připojit k modlitbě Ko-
runky k Božímu milosrdenství. 

* charita Frýdek-Místek si v letošním roce 
připomíná již 25 let úspěšné činnosti. Při této 
příležitosti si redaktor Antonín žolnerčík po-
zval k mikrofonu jejího současného ředitele 
Mgr. Martina Hořínka, který byl shodou 
okolností hlavním koordinátorem letošní 
Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi. 
uslyšíte ve čtvrtek 16. února ve 20.15.

* V pátek 17. února v 9.30 v pořadu živě 
z Prahy zveme na setkání s výtvarníkem a spi-
sovatelem Oldřichem Seluckým. Jeho díla 
znají mladí (i stále mladí) čtenáři, kterým 
kromě jiného zprostředkoval příběhy svatých. 
Povíme si také o knižních ilustracích a o tvor-
bě vitráží a oltářního obrazu pro kostel v praž-
ských Bohnicích.

* PhDr. Jaromír Volek, Ph. D. z Fakulty soci-
álních studií Masarykovy univerzity popisuje, 
jak jsou média organizována a jaké je jejich 
postavení ve společnosti. Které faktory vlastně 
ovlivňují činnost médií a jaký vliv mohou mít 
média na naši každodennost, ať už jde o zába-
vu, kulturu, politický život a společnost jako 
celek - poslouchejte další vydání vzdělávacího 
cyklu Jak rozumět médiím v pondělí 19. února 
v 10.30.

* Velikonoční oratorium Františka Xavera 
Richtera Deposizione dalla croce - Snímání 
z kříže - nahrál na jaře loňského roku v obno-
vené světové premiéře soubor Czech  Ensem-
ble Baroque. o jaké dílo jde a co předcházelo 
jeho nastudování, to nám v rámci oktávy poví 
dirigent snímku Roman Válek v pátek 3. břez-
na za pět minut pět.

* od 7. března vysíláme v obvyklých časech 
v 11.05 a 21.30 na Radiu Proglas v rámci 
Čtení na pokračování slavnou „Píseň o Ber-
nadettě“ pražského německého židovského 
spisovatele Franze Werfela. Impresionistický 

román ve skvostném dobovém překladu Jitky 
Fučíkové je dojemným literárním ztvárně-
ním mariánského zjevení, které se odehrálo  
r. 1858 v jihofrancouzských Lurdech, dnes 
známém poutním místě. Pro Proglas upravila 
redaktorka Hana Svanovská, načetla moderá-
torka  Kateřina Rýznarová. 

* Rumburská Loreta slaví 310 let od svého 
vzniku. od poslední návštěvy tohoto místa 
pracovníky Radia Proglas uběhlo deset let. 
Nyní nabízíme vhled do trpělivé práce ženy, 
která považuje péči o Loretu za své životní 
poslání i úděl a nebude se zdráhat projevit ra-
dost z odvedené práce a vydařených projektů.  
V úterý 14. března ve 20.15. -sm-

K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří 
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvo-
rech. Mši sv. odtud přenášíme vždy v pátek od 18 hod. (kromě prvního pátku v měsíci 
a prázdnin)

Jacques Philippe - Hledej pokoj a zůstávej 
v něm
Naše doba je dobou neklidu. Ten 
často zasahuje i do duchovního ži-
vota. Naše hledání Boha a služba 
bližním je jím ohrožena. A stačilo 
by se jen navrátit k pokoji a důvěře 
malých dětí, tak jak nás vybízí evangelium…

2. vydání, brož., 96 str., 119 Kč 

Burgun, cédric – Lucereau, Bénédicte - co 
kdybychom se vzali? Jak poznat, že jsme při-
praveni
Jít do toho vzrušujícího dobrodruž-
ství, kterým je manželství? Máme 
na to? Jak poznáme, že jsme připra-
veni? Jak zajistit, aby naše rozho-
dování bylo svobodné? Na takové 
a podobné otázky se pokoušejí odpovědět autoři 
knihy, která je určena nejen těm, kteří se chtějí 
připravovat na svatbu, ale i těm, kteří je doprová-
zejí. otevírá řadu témat, o kterých by měli zami-
lovaní mluvit, a formou osobních otázek umožní 
dvojicím přemýšlet a o případných problémech 
otevřeně mluvit. Brož., 168 str., 219 Kč 

(připravuje se na konec února)

Tvůj křest
Dárková kniha ke křtu dítěte. 
Stručně a přehledně shrnuje ce-
lou liturgii svátosti křtu. obsahuje 
prostor, kam lze zaznamenat da-
tum a místo křtu, jméno křtícího kněze i jména 
přítomných členů rodiny. Další výhodou je místo 
k nalepení fotografií. Křest může i o několik let 
později ožít jako důležitá událost jeho života, kte-
rou mu rodiče (nebo prarodiče či kmotři) pečlivě 
zaznamenali. Dotisk, váz., 48 str., 

barevné obrázky, 149 Kč

Giuseppe Forlai - Viděno JINAK. Evangelní 
rady nejen pro řeholníky
Evangelní rady chudoby, čistoty 
a poslušnosti jsou většinou spojo-
vány se zasvěceným životem. Gi-
useppe Forlai se v této knize dívá 
na chudobu, čistotu a poslušnost 
jinak, než je obvyklé. Přístupně a velmi prakticky 
nastiňuje, jak mohou být evangelní rady inspi-
rací a velkým darem pro každého, kdo se hlásí 
ke Kristu. I nezadaný laik, diecézní kněz, vdaná 
žena nebo ženatý muž mohou čerpat z těchto tří 
pramenů živé vody a pít z nich i mimo zdi klášte-
rů či řeholních komunit.

Brož., 110 str., 125 Kč

Anna Bissiová - Všemocné emoce? Zvládání 
nálad a pocitů
Zkušená psycholožka objasňuje 
původ různorodých emocí, které se 
v nás ozývají, a poukazuje na to, jak 
důležitou roli plní emoce v lidském 
životě.  Brož., 223 str., 235 Kč

NAKLADATELSTVí 
PAuLíNKy

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

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz 

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.



Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných (11. 2.)

Svátek Panny Marie Lurdské 
11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová 
ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii 
Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě 
sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, 
přichází od té doby velké množství poutníků, 
mezi nimi velký počet postižených nejrůzněj-
šími neduhy. Církevně uznaných zázračných 
uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 
58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem 
většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží 
k pokání probudila v církvi hlubší zá-
jem o modlitbu a službu lásky a pod-
nítila péči o trpící a nemocné. Sla-
vení této památky povolil papež Lev 
XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil 
na celou církev (1907). 

(Se svolením převzato z Breviáře. 
www.pastorace.cz)

„Světový den nemocných“ 
11. únor – den, v němž si církev 
připomíná zjevení Panny Marie 
v Lurdech – byl zvolen k osla-
vě význačné události: Světového 
dne nemocných... Světový den ne-
mocných je velkou připomínkou, 
abychom znovu objevili důležitou 
přítomnost trpících v křesťanském 
společenství a stále více hodnotili 
jejich cenný přínos. Prostému lid-
skému pohledu se bolest a nemoc 
mohou jevit jako absurdní skutečnos-
ti: když se ale člověk dá osvítit světlem 
evangelia, dokáže vyhmátnout její hlubo-
ký spásonosný význam.  (Jan Pavel II.)

Nemoc dosvědčuje, že pravý život není 
tady (Benedikt XVI.)
Závažná onemocnění vyvolávají u nemocných mo-
menty krize, opuštěnosti a vážné konfrontace s jejich 
osobní situací. Nemocnice a zdravotnická zařízení celého světa 
se tak potýkají s utrpením mnoha nevyléčitelně nemocných bratří 
a sester, kteří se již ocitli v konečném stádiu svého života.

Nemocní jsou dnes na obtíž…
Mnozí zdraví lidé mají často tendenci vytlačovat nemocné osoby ze 
středu pozornosti a považovat je za obtíž a problém pro společnost. 
Kdo však má smysl pro lidskou důstojnost, ví, že když nemocní 
musí čelit těžkostem a utrpením, je třeba je respektovat a podporo-
vat. Vedle nezbytné lékařské péče je třeba nemocným nabízet také 
konkrétní gesta lásky, blízkosti a křesťanské solidarity a vycházet 
vstříc jejich potřebě porozumění, útěchy a stálého povzbuzení.

Hledejte oporu v Ježíši!
Drazí nemocní, ujišťuji vás svou modlitbou a vybízím vás, abyste 
hledali oporu a útěchu v Ježíši a nikdy neztráceli důvěru a naději. 
Vaše nemoc je bolestná a jedinečná zkouška. Před tajemstvím Boha, 
který přijal naše smrtelné tělo, dostává svůj smysl a stává se darem 
i příležitostí k posvěcení.

On je pro každého „Bohem blízkým“
Když utrpení a smutek nabývají největší sílu, myslete na to, že vás 

11. února slaví církev svátek Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných.

Kristus připojil ke svému kříži, protože chce vaším prostřednictvím 
adresovat slova lásky těm, kteří ztratili cestu života a uzamčeni 
do svého prázdného egoismu žijí daleko od Boha. Váš zdravotní stav 

totiž dosvědčuje, že pravý život není tady, ale u Boha, kde 
každý z nás nalezne svou radost, pokud s pokorou vy-

kročí po stopách nejopravdovějšího člověka: Ježí-
še Nazaretského, učitele a Pána.

Pán je zde, vedle nás!
Pán je zde, vedle nás! Tato křesťanská jisto-

ta kéž nám pomáhá chápat i soužení jako 
způsob, kterým on může vyjít vstříc 

a stát se pro každého „Bohem blíz-
kým“, který osvobozuje a zachraňuje.

Zpracováno podle slov Benedikta XVI. 
v římském hospici 13. 12. 2009.

Když je tělo zkoušeno utrpením, 
pozná se to na duchu. Již řadu let 
mě trápí časté bolesti vnitřností. 
Bez přestání mě souží velká sla-
bost žaludku, zatímco horečka, 
byť i lehká, mě neopouští nikdy. 
Když za těchto podmínek uvažuji 
o slovech Písma: „Pán… šlehá… 
koho uznává za svého syna“ (žid 
12,6), čím jsem skleslejší pro zá-
važnost časných obtíží, tím lépe 
se mi dýchá v naději na budoucí 
dobra. Možná je to plán Boží pro-
zřetelnosti, abych – stižen nemocí 

– komentoval případ Joba zasažené-
ho bolestí. Zkouška mi pomáhá lépe 

chápat duševní stav člověka, který byl 
tak tvrdě zkoušený.

Je nicméně jasné, že mé tělesné utrpení 
je pro mě velkou překážkou v práci. Když 

tělesné síly dovolují sotva pronášet slova, 
duch není s to vhodně vyjádřit, co cítí. Jaká 

je totiž funkce těla, ne-li že je nástrojem duše? 
Hudebník, i když je nadaným umělcem, nemůže své 

umění vyjádřit, nemá-li vhodný nástroj. Melodie, kterou 
zahraje zkušená ruka, nemůže vyznít věrně na rozladěném nástroji, 
ani dech nevzbudí hudební harmonii, pokud prasklá píšťala vydává 
skřípavý zvuk.

(Řehoř Veliký, Mravoučný komentář k Jobovi, Dopis Leandrovi, 5)
Se svolením převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce, str. 13, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno

Učiňme si štít z milosrdenství
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 
5,7).
Všichni sice chtějí, aby se s nimi nakládalo podle milosrdenství, 
je však jen málo těch, kdo se sami k druhým chovají milosrdně.
Člověče, jak se můžeš opovažovat dožadovat se toho, co ty sám 
druhým odpíráš? Kdo si přeje, aby došel milosrdenství na zemi, 
musí se chovat na zemi milosrdně vůči ostatním.
Když si tedy všichni přejeme, aby s námi bylo jednáno milosrdně, 
snažme se učinit si v tomto světě z milosrdenství štít, aby se pro 
nás stalo na onom světě tím, co nám obstará plnost spásy.
V nebi je totiž takové milosrdenství, k němuž se člověk dostává 
jedině na základě vlastního milosrdného počínání v tomto světě.

(Caesarius z Arles, Kázání 25,1, v CCL 103, 11 a dále)



Český teolog Mons. Thdr. oto Mádr – 100 let od narození
V miléniovém roce 2000 uveřejnil představitel českého katolického 
disentu a významný teolog Mons. ThDr. oto Mádr ve 3. čísle časo-
pisu Teologické texty úvodní stať „Temno, ale svítá“, kde se zamýš-
lel nad úvahou Jaroslava Durycha „Naděje katolictví v zemích čes-
kých“, kterou tento spisovatel vydal v roce 1930. Mádr konfrontoval 
Durychovy myšlenky s tezemi jiných významných katolických spi-
sovatelů a teoretiků a dochází k názoru, že „v procesu sekularizace 
prošly sice základní myšlenky křesťanství radikální transformací…, 
ale současně přešly do obecného povědomí... Tak se dnes stává Ježíš 
znovu přítomným, a to je vlastní základ mé optimistické prognózy 
budoucnosti pro víru“. Podle Mádra vzniká tak „společenství cesty, 
jež nikoho nevylučuje, protože právě do ní vyúsťují všechny velké 
cesty lidstva“.
oto Mádr se narodil 15. února 1917 v Praze, tedy právě před 100 lety. 
Po dokončení studia na Arcibiskupském gymnáziu vystudoval Teo-
logickou fakultu uK v Praze a kněžské svěcení přijal koncem jed-
noho z nejosudovějších roků v našich dějinách - 22. listopadu 1942. 
Nejprve působil na různých místech v duchovní správě, aby posléze 
odešel jako jeden z posledních studentů v roce 1948 do říma, kde 
pokračoval na Gregoriánské univerzitě ve studiu morální teologie. 
V roce 1950 stačil ještě obhájit dizertační práci a stal se doktorem te-
ologie. Ale již 1. června 1951 je zatčen Státní bezpečností a skončil 
na 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě. o rok později byl ve veřejném 
vykonstruovaném procesu, vedeném u brněnského soudu proti čini-
telům tzv. „Katolické akce“, odsouzen k doživotnímu vězení za vele-
zradu a špionáž. Trest odnětí svobody vykonal v nechvalně známých 
věznicích Mírov a Valdice. Propuštěn byl na svobodu po 15 letech, 
na svátek sv. Jana Křtitele roku 1966.

S kard. Miloslavem Vlkem.

S někdejším apoštolským nunciem v ČR Diegem Causerem.

Tomáška tentokrát již zcela oficiálně. Jím vedené „Teologické tex-
ty“ vycházejí od roku 1989 oficiálně jako vysoce odborný a velmi 
respektovaný teologický časopis. Mádr působí rovněž v celé řadě 
českých diecézních a jiných institucích, angažuje se i na evropské 
úrovni. Svatým otcem Janem Pavlem II. je jmenován papežským 
prelátem s titulem monsignore. Prezident Václav Havel mu propůj-
čil řád Tomáše G. Masaryka, bonnská univerzita mu udělila čest-
ný doktorát teologie, a přicházejí i další ocenění. Jemu však záleží 
na jediném, a to jsou jím vytvořené a vedené Teologické texty. I když 
byl ve věku, kdy jiní již po právu odpočívají, stále dochází ze svého 
bytu na pražském Pankráci do budovy Arcidiecézní katolické charity 
v Londýnské ulici, kde sídlí redakce, a neúnavně pracuje. od roku 
1998 začíná Teologické texty vydávat na jeho popud Královská ko-
legiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Mádr se stává je-
jím čestným kanovníkem. Toto plodné společenství trvá až do jeho 
odchodu na věčnost 27. února 2011. V roce 2007, kdy se dožívá 90 
let, předal na Vyšehradě oto Mádrovi kardinál Miloslav Vlk, spolu 
s tehdejším apoštolským nunciem Mons. Diego Causerem, dekret 
papeže Benedikta XVI., kterým byl jmenován do nejvyšší prelátské 
hodnosti – apoštolského protonotáře.
Mons. ThDr. oto Mádr si za místo svého posledního odpočinku 
zvolil hrobku na vyšehradském hřbitově, kde je rovněž pohřben jiný 
vyšehradský kanovník, známý národopisec a sběratel moravského 
folklóru Beneš Method Kulda. Tento hrob je pohledem obrácen k pa-
mátníku kněží, řeholníků a řeholnic - obětí totalitních režimů, který 
v době Mádrova kanonikátu nechala vybudovat Vyšehradská kapitu-
la. A mezi tyto oběti, celým svým životem skromného českého kně-
ze, vírou, vzdělaností a pracovitostí, ale také utrpením a statečností, 
oto Mádr bezesporu patří. Jan Kotous

V roce 1969 byl soudně rehabilitován a začal působit jako vysoko-
školský pedagog na tehdejší Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 
v Litoměřicích. Jeho pedagogické působení nemělo dlouhé trvání. 
Hned na počátku „normalizace“ je v roce 1970 z fakulty propuštěn 
a až do svého odchodu do starobního důchodu v roce 1978 působí 
v duchovní správě. Pro normalizační období a zejména pro vztah 
tehdejšího režimu k duchovenstvu je typické, že v roce 1975 je Mád-
rova soudní rehabilitace v obnoveném řízení zrušena a původní trest 
odnětí svobody potvrzen, i když ve zkrácené formě.
odchod do starobního důchodu a tím i určité uvolnění představuje 
pro oto Mádra novou výzvu. Stává se blízkým spolupracovníkem 
kardinála Františka Tomáška a spolu s ThDr. Josefem Zvěřinou také 
významným organizátorem katolického disentu, kde začíná vydá-
vat samizdatový časopis „Teologické texty“. Rediguje však i další 
podobná periodika, pořádá a zajišťuje bytové přednášky, apod. Pro 
tuto činnost se dostává opět do hledáčku Státní bezpečnosti a je pod 
stálým policejním dohledem.
Sametová revoluce postavila ThDr. oto Mádra po bok kardinála 


