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Národního pochodu pro život a rodinu se zúčastnili i věřící 
z českobudějovické diecéze - více na 8. straně. 
Foto: Lucie Horníková, David Sís, Člověk a víra



Boží Tělo a český kněz Petr

Vyšehradské proboštství bylo v době panování Přemysla 
Otakara II. rozsahem majetku největším církevním benefici-
em po pražském biskupství. Jeho držitel se tím stával dru-
hým nejvlivnějším církevním hodnostářem v zemi. Prakticky 
od 12. století zastávali někteří z vyšehradských proboštů vy-
sokou hodnost královského kancléře, vrchního představitele 
královské kanceláře. Počínaje rokem 1226 je tento úřad spo-
jen s hodností vyšehradského probošta trvale, téměř po dvě 
století. Kancléř střežil královskou pečeť a měl odpovědnost 
za obsah všech listin, které byly jménem panovníka vydá-
vány. Kancléřem a tedy i vyšehradským proboštem mohl být 
v té době pouze klerik, který požíval plné královy důvěry, byl 
zcela obeznámen s jeho vůlí ve věcech vnitřní i zahraniční 
politiky státu, byl panovníkovým předním rádcem a diplo-
matem. Veřejný vliv vyšehradského probošta, jako králova 
kancléře a představitele nejvyššího správního úřadu, byl ne-
přehlédnutelný. 

Probošt Petr z Prahy vedl vyšehradskou kapitulu v letech 
1265-1289. Stal se proboštem v době panování Přemys-
la Otakara II., který vyšehradskému kostelu, a tedy vlastně 
kapitule, věnoval mimořádnou pozornost. Jiný z proboštů, 
vlastenecký Vojtěch Ruffer, ve svém díle „Historie Vyšehrad-
ská“, které vyšlo v Praze roku 1861, uvádí, že „kostel vyše-
hradský nazývá Ottakar takměř ve všech listech svých, svou 
zvláštní kaplí – svatosvatou kaplí svou – kostel zvláštními 
svobodami od papežů a knížat obdařený – výhradní a bez 
prostředku pouze papežské stolici podrobený“. Předchůdce 
Petrův, probošt Vladislav, blízký příbuzný Přemysla Otakara 
II., pocházející z polského královského rodu Piastovců, byl 
bulou papeže Klementa IV. jmenován v roce 1265 bisku-
pem v Solnohradě. Ustanovením na jeho místo, tedy vyše-
hradským proboštem, se Petr z Prahy stal držitelem nejvý-
znamnějšího a nejbohatšího beneficia v Českém království. 
Přemysl Otakar II. tím vyřešil zejména hmotné zabezpečení 
svého brilantního a nad jiné oddaného úředníka, spojeného 
svou dosavadní činností s českou královskou kanceláří. Vel-
mi příhodně uvádí prof. Zdeňka Hledíková „u něho doslovně 
platí, že se stal vyšehradským proboštem proto, aby mohl 
vykonávat funkci kancléře, včetně k ní vázaného politického 
rádcovství“. Funkci kancléře vykonával Petr z Prahy osobně 
po dobu 10 let, od roku 1265 do roku 1275. 

Již před svým jmenováním proboštem působil Petr z Prahy 
v královské kanceláři nejen jako královský notář, ale byl také 
královým osobním kaplanem a blízkým rádcem. Přemysl 
Otakar II. často svého důvěrníka pověřoval zahraničními di-
plomatickými misemi, zejména do Itálie a ke Svatému stolci. 
Písemně jsou doloženy dvě jeho návštěvy papežské kurie. 
Roku 1262 ve Viterbu a o dva roky později 1264 v Orvietu. 
Vlastní život probošta Petra z Prahy by mohl sloužit za pří-
klad vztahů mezi českou kulturní veřejností a zahraničím. 
Nemůžeme se domnívat, že ve 13. století vládne v Čechách 

Návštěvník papežského paláce a vatikánských muzeí nemůže pominout prostory postavené za pontifikátu papeže 
Mikuláše V. (papežem 1447-1455), které vyzdobil v letech 1508-1520 spolu se svými žáky a spolupracovníky Raffa-
el Sanzio. Jsou to tzv. Stanze di Raffaello – Síně Raffaellovy. Nás bude zajímat jedna z nich, Síň Heliodorova. Jméno 
má podle nástěnné malby zobrazující vyhnání syrského vojevůdce Heliodora z jeruzalémského chrámu (2 Mak 3, 
13-30). Kromě této fresky je zde zobrazena i známá událost z dějin Říma a církve – „Setkání Lva Velikého s Attilou“ 
(roku 452) a „Osvobození sv. Petra z vězení v Jeruzalémě“ (Sk 12, 5-10). Další freska nad oknem Heliodorovy síně 
zobrazuje „Zázrak v Bolseně“. Na ní umělec namaloval českou historickou postavu, žijící a působící v době vlády 
Přemysla Otakara II. Je to králův kancléř, vyšehradský probošt Petr z Prahy, spolutvůrce vnitřní a zejména zahra-
niční politiky krále „železného a zlatého“, mj. zakladatele Českých Budějovic.

hluboký a temný středověk, jak si to někdy s oblibou před-
stavují autoři a čtenáři historických románů. Naopak, celá 
řada významných představitelů tehdejšího politického a kul-
turního života, stejně jako Petr z Prahy, studovala v zahra-
ničí, v našem případě v italské Bologni, a dosahovala znač-
né intelektuální a kulturní úrovně. Z dochovaných listin z té 
doby vyplývá, dosud nebývale vysoká úroveň vedení úřední 
korespondence s patrným vlivem italského prostředí. Právě 
tento vliv, zprostředkovaný Petrem z Prahy, v němž stěžejní 
role patřila jihoitalské štaufské právnické (diktátorké) škole, 
byl pro naše prostředí určujícím. Po pádu jihoitalského štauf-
ského impéria se země, kde vládl Přemysl Otakar II. (Štauf 
po matce), staly pro mnoho významných osobností útočiš-
těm a bezpečným přístavem, kde hledaly a také nalezly 
uplatnění.

Pokračování na 3. straně obálky.

Přemysl Otakar II. (Liber fundationum monasterii Zwettlensis). 
Zdroj: Wikipedie.

Osobnost probošta Petra z Prahy je však rovněž spjatá 
s událostí, která měla a má ve svém důsledku celocírkevní 
dopad. Právě tuto událost zvěčnil Raffael v nadokenní fres-
ce v Heliodorově síni vatikánského papežského paláce. Při 
jedné z častých cest do Itálie ve službách svého krále, kon-
krétně to mělo být v roce 1263, byl Petr v chrámu sv. Kristiny 
v Bolseně přímým účastníkem tzv. „zázraku v Bolseně“. O co 
v krátkosti šlo? U oltáře nad hrobem, kde je pohřbena sv. 
Kristina, sloužil kněz mši sv. v přítomnosti papeže Urbana 
IV. Na Raffaelově fresce je vyobrazen, jak klečí před oltářem. 
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Dne 9. června letošního roku opět ve všech diecézích proběhne tradiční „Noc kos-
telů“. Tato iniciativa nabízí lidem příležitost k návštěvě našich kostelů, aby se zde 
setkali s kořeny křesťanství prostřednictvím architektury, umění i atmosféry ticha 
a mohli být osloveni jeho živou přítomností.
Otevíráme-li brány našich kostelů, vyjadřujeme tím současně naší otevřenost vůči 
člověku a světu. Jako českobudějovický biskup přebírám nad touto akcí záštitu 
a žehnám všem jejím aktivním účastníkům, ať už se budou podílet na přípravě 
a prožití liturgie nebo se zastaví při tichém rozjímání.

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Pozdrav biskupa českobudějovického

zveme vás opět do Prachatic a těšíme se 
na vás v rámci jubilejního roku, kdy si při-
pomínáme 40. výročí svatořečení Jana Ne-
pomuka Neumanna. V dubnu jsme uzavře-
li výtvarný a literární projekt „Světec Jan 
N. Neumann a jeho životní 
pouť“, který prachatická far-
nost ve spolupráci s městem 
Prachatice vyhlásila na za-
čátku školního roku. Do vý-
tvarné části projektu přišlo 
241 prací, z toho 12 velko-
plošných, kolektivních. Dal-
ších 22 prací je kombinova-
ných. V nich autoři obrázky 
doplnili textem. 
V literární části se životním 
příběhem světce nechalo in-
spirovat 7 tvůrců. Mezi pracemi je i velko-
plošný herní plán o životní cestě sv. Jana, 
kalendář a herbář. zapojila se i Natálka se 
zrakovým handicapem, která s pomocí své 
asistentky ztvárnila v obrázku pod názvem 
„Hvězdná mapa“ souhvězdí Cassiopeia, Se-
verní koruna a část souhvězdí Draka. toto 
dílo se vztahuje k studentským létům Jana 
Neumanna v Českých Budějovicích (1824-
1833) kdy se mj. zabýval studiem hvězd-
ných map. 
Slavnostní vyhlášení výsledků projek-
tu „Světec Jan N. Neumann a jeho životní 
pouť“ spojené s vernisáží vítězných prací 
a doprovodným programem se uskuteč-
ní ve čtvrtek 1. června od 10.00 do 11.00 
v kostele sv. Jakuba. tento den budou také 
Prachatice hostit Misijní pouť. Papežská 
misijní díla a kongregace sester boromejek 

Pozvánka do Prachatic
obohatí program dne aktivitami v parku hos-
pice a rodném domě světce. Ve spolupráci se 
školami v regionu a Městským muzeem se 
poutníci i účastníci projektu mohou zasta-
vit na místech spojených s životem sv. Jana 

a dozvědět se mnoho zajíma-
vého. V muzeu se nachází 
stálá expozice o jeho životě, 
která bude obohacena o inter-
aktivní program „Život v 19. 
století“. Kostel ožije scénkou 
o křtu malého Jana a student-
ky SPgš si připravily drama-
tické ztvárnění odkazu sv. 
Jana pro dnešní dobu. 
Kromě putování městem je 
možné na místním hřbitově 
navštívit hrob Janových rodi-

čů – anežky a Filipa Neumannových. Na ob-
dobný program se mohou v Prachaticích tě-
šit i poutníci v sobotu 17. června, v den oslav 
40. výročí svatořečení prachatického rodáka 
a prvního svatého muže ameriky. 
Česko-německé kořeny Neumannovy rodi-
ny si chceme připomenout PoUtí RoDiN 
v sobotu 27. května v Novém Údolí – Haid-
mühle na šumavě. Chcete-li se k nám při-
pojit, odjíždíme vlakem v 8.30 z Prachatic. 
autem je možné dojet do obce Stožec a cca 
4 km doputovat do Nového Údolí, kde pouť 
zahájíme česko-německou mší sv. v 10.15.
aktuální informace najdete na www.farnost-
prachatice.cz, v den pouti 1. června najdete 
informační stánek v kostele sv. Jakuba.

Za Římskokatolickou farnost Prachatice
Mgr. Lenka Hanžlová, 

vikariátní zástupce pro pastoraci
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V rámci Mezinárodního dne Romů zavítal 
v sobotu 8. dubna českobudějovický biskup 
Vlastimil Kročil mezi romské děti a mládež, 
která navštěvuje volnočasové programy Sa-
lesiánského střediska mládeže v Českých Bu-
dějovicích. 
Shromážděným dětem otec biskup požehnal 
a povzbudil je v jejich aktivitách. V rámci 
programu vystoupily romské hudební a ta-
neční skupiny a děti se zapojily do pohybo-
vých a výtvarných aktivit. Součástí odpoled-
ne bylo také slaňování z kostelní věže.

Miroslav Bína, foto David Mikluš

Otec biskup Vlastimil Kročil 
oslavil s Romy jejich svátek

Zveme vás na Oblátskou pouť 2017 na téma

„KřeSťAN JAKO BOží Kůl V PlOTě“
Přijďte spolu s námi oslavit zakladatele oblátů 
sv. Evžena a prožít den s oblátskou rodinou.

Program:
10.00 Nabídka osobní liturgie (zpověď, přímluvná modlitba, požehnání...)

11.00 Mše svatá
12.00 Společné občerstvení

13.30 Workshopy:  a) křesťanem v zemi kontrastů (Günther ecklbauer, OMI)
 b) křesťanem „na samotě“ (Tomáš Vyhnálek, OMI)
 c) křesťanem v sekularizovaném okolí (Asociovaní OMI)

14.30 Diskuse a sdílení

www.oblati.cz     www.klokoty.cz     www.farnostplasy.cz     www.farnostmanetin.cz

Vzpomínka na kardinála Miloslava Vlka
V březnu t. r. odešel k svému Stvořiteli pan 
kardinál Miloslav Vlk. Rodilý Jihočech, 
první porevoluční biskup českobudějovic-
ké diecéze. Bylo o něm a jeho životě hodně 
napsáno, a jisžtě ještě mnoho bude. Ne-
budu objevovat Ameriku a psát o tom, co 
se běžně dočteme jinde. Připojím jen dvě 
malé osobní vzpomínky.
První je z roku 2005. tehdy byl otec kardinál 
již pražským arcibiskupem a českým prima-
sem. V říjnu toho roku jsme otevírali pra-
chatický hospic. Pozval jsem jej, aby službu 
hospice zahájil společně s námi. ač zavalen 
nekonečným množstvím starostí a povinnos-
tí, rád přijel, hospic slavnostně spoluotevřel 
a požehnal našemu dílu. S hospici postupně 
srůstal. Měl k nim vřelý vztah, nalezl mezi 
hospicáky řadu přátel. a my v něm.
Druhá vzpomínka je ještě starší. Psal se ju-
bilejní rok 2000, přelom března a dubna. 
S vodňanskou farností se onoho „Milostivého 
léta“ zúčastnilo na sedm desítek farníků pouti 
do říma. tak jako několik tisícovek dalších 
věřících z celé ČR, včetně českých a morav-
ských biskupů. Byl to nezapomenutelný ne-
jen duchovní zážitek. Umocnila jej drobná 

nevšední příhoda s otcem kardinálem Vlkem. 
V neděli jsme se zúčastnili slavnostní boho-
služby v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Mši 
sv. celebroval právě kardinál Vlk. Chvěly se 
nejen základy chrámu, ale i pohnuté duše čes-
kých poutníků. to když největším evropským 
kostelem otřásal zpěv svatováclavského cho-
rálu či plamenné kázání pražského světícího 
biskupa Mons. Jaroslava škarvady… 
Po skončení národní mše sv. se z vatikánské 
baziliky na náměstí linul dlouhý špalír našich 
duchovních, včetně nejvyšších českých a mo-
ravských církevních hierarchů. Samozřejmě 
mezi nimi nechyběl ani kardinál Vlk. S přáte-
li z naší farnosti jsme stáli, podobně jako ti-
síce dalších, za zábradlím, které vymezovalo 
koridor procházejícím prelátům. Drželi jsme 
nad hlavami veliký transparent s nápisem 
„Vodňany a Skočice s Kristem do 21. stole-
tí“. zkoumavý zrak otce kardinála na něm 

Vedle kardinála Vlka stojí arcibiskup z pol-
ských Katowic Damian Zimoń. 

(Autor textu zcela vpravo drží transparent...)

spočinul, když procházel v průvodu kněží 
kolem nás. Dodal jsem si odvahy a mohut-
ně na něj zvolal: „Otče kardinále, pojďte se 
s námi vyfotit!“. zpomalil krok. Mezi námi, 
masou věřících a jím stála bariéra více než 
metr vysokého masívního dřevěného zábrad-
lí. Maličko váhal, šibalsky se rozhlédl - a pak 
to přišlo: jednou rukou povytáhl sutanu, dru-
hou se opřel o plot a nefalšovanými nůžkami, 
na něž by mohl být hrdý kdekterý sokol, se 
v okamžiku přes stěnu přehoupl. zdárně při-
stál na zemi, drobně se upravil a už byl mezi 
námi. Nenuceně a s úsměvem stanul upro-
střed nás pod transparentem. Rychlé stisky 
spouští fotoaparátů, stisky rukou, pár vřelých 
slov - a již zase stíhal vzdalující se kolegy bis-
kupy… Pastýř a sympaťák. Robert Huneš
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Farnost v Kamenném Újezdě rozkvétá

Pod rukama obětavého a vnímavého duchov-
ního pastýře P. tomasze Piechnika - a za vel-
ké pomoci a podpory školských sester de No-
tre Damme - vyrůstá v naší farnosti již téměř 
pět let společenství lidí, kteří se snaží vytvořit 
spolupracující farní rodinu. 
a skutečně nás přibývá. od prvotních akti-
vit, kdy se účastníci dali spočítat na prstech 
obou rukou, přibylo mnoho zájemců o pravi-
delné i nepravidelní akce v kamennoújezdské 
farnosti. Proto jsme s napětím a netrpělivostí 
očekávali dokončení rekonstrukce našeho far-
ního sálu, protože deset lidí se může scházet 
po rodinách, ale dvacet, třicet či čtyřicet se 
stává složitým problémem. a tak s otevřením 
farního sálu vloni na podzim propuklo jeho 
nadšené a pravidelné využívání: schází se tu 
mariánské večeřadlo, farní rada na svých jed-
náních, konají se tu akce školských sester pro 
děti z náboženství, farníci všech věkových ka-
tegorií se potkají po mši na farním kafi a jed-
nou za měsíc se tu koná „dětské spolčo“. 
Scházejí se maminky se svými ratolestmi, 
modlí se, vyrábí, zpívají… a domlouvají další 
společné rodinné akce. 
Díky vhodným prostorám pro setkávání se 
daří plánovat a zorganizovat tříkrálovou sbír-
ku, uspořádat karneval pro děti, besedu s „na-
ším“ bohoslovcem, svolat přípravnou schůzku 
ministrantů před Velikonocemi, vyslechnout 
povídání o putování Svatou zemí... 
Nyní doufáme ve vznik malé farní scholy, 
která by mohla také ve farním sále pravidel-
ně cvičit písně ke mši sv. také bychom chtěli 
letos na faře vybudovat malou knihovničku 
s duchovní literaturou pro dospělé i pro děti…
i proto vás mohu s radostí již nyní pozvat 
na letošní Noc kostelů do našeho kostela 
Všech svatých – začínáme programem pro 

Vždy si v časopise Setkání velmi ráda čtu novinky o dění v ostatních farnostech českobudějovické diecéze, nacházím v nich inspiraci 
a těší mne, kolik lidí se ve svém volném čase věnuje dětem, dospívajícím, rodinám i starým a opuštěným. Ráda bych se s vámi proto 
také podělila o svůj pohled na dění v naší kamennoújezdské farnosti, abyste i vy mohli s potěchou sledovat, že se také naše farnost 
snaží rozkvétat ke cti a chvále Boží.

Zahájení školního roku.děti v půl páté, který připravují školské sestry, 
v 17.45 si můžete zazpívat s dětmi z farního 
společenství, v 18 hodin zazní náš kostelní 
zvon a můžete s námi slavit mši svatou. Po ní 
v 19 hodin následuje přednáška doc. Mgr. Da-
niela Heidera, PhD. z teologické fakulty JU 
„Je duše nesmrtelná?“ 

Modelky z Dětského domova v Boršově nad Vltavou u Českých Budějovic zahájily prezen-
tací vlastních modelů večer věnovaný svatební módě. Biskupství českobudějovické pro tuto 
akci zapůjčilo unikátní prostor gotické křížové chodby bývalého dominikánského kláštera 
v centru Českých Budějovic.
Modely navrhla a ušila děvčata ve věku 12-18 let z Dětského domova v Boršově nad Vltavou 
v rámci již druhého ročníku volnočasové výtvarné dílny pod vedením českobudějovické ná-
vrhářky terezy Sabáčkové. V průběhu sobotního odpoledne se začínající návrhářky věnovaly 
dokončování modelů před prezentací. od půl osmé pak následovala komentovaná přehlídka 
dětských návrhů v křížové chodbě kláštera na Piaristickém náměstí. Miroslav Bína

Biskupství českobudějovické podpořilo prezentaci malých návrhářů

Po jejím skončení můžete společně s námi se-
trvat v prostoru našeho chrámu a při poslechu 
varhanní hudby rozjímat a děkovat za Boží 
lásku a prosit za další požehnání nejen za/pro 
naši farnost. Vladimíra Havlíčková

Postní duchovní obnova pro děti.

Foto: Petra Procházková
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Biskup Pavel Posád požehnal mariánský sloup
Poslední dubnovou neděli navštívil světící 
biskup Mons. Pavel Posád Mirovice. Požeh-
nal mariánský sloup na mirovickém Masary-
kově náměstí a zúčastnil se oslav 140. výročí 
založení místního sboru dobrovolných hasičů. 
Pokračováním nedělní slavnosti byla mše sv. 
v kostele sv. Klimenta, při které biskup Posád 
udělil svátost biřmování pětici farníků.
„Velice mě potěšilo, že umíte ve vašem měs-
tě důstojně slavit významná výročí. Poučení 
z historie je důležité pro pochopení součas-
nosti,“ uvedl biskup Posád při loučení s Mi-
rovickými. ocenil také spolupráci města 
a místní farnosti: „Jsem moc rád, že se sna-
žíte propojit život farnosti s životem města, 
například nabídkou komentovaných prohlídek 
kostela sv. Klimenta v turistické sezóně“, řekl 
Pavel Posád.
Mariánský morový sloup byl vztyčen v r. 
1717 z podnětu a za finanční podpory kněžny 
Marie Ernerstiny z Eggenbergu. Kolem slou-
pu se nacházejí čtyři sochy – sv. Barbora, sv. 
Linhart, sv. Florián a sv. Kliment. Na vrcholu 
sloupu s iónskou hlavicí je plastika immacu-
laty (neposkvrněné Panny Marie), ženy oděné 

sluncem, s měsícem pod nohama a korunou 
dvanácti hvězd kolem hlavy. autorem celého 

vrcholně barokního sloupu je Jan Jiří šlan-
zovský.  Marie Hrdinová (upraveno -mb-)

Mons. Vlastimil Kročil se v úterý 11. dubna setkal s příslušníky aktivních záloh AČR 
v rámci cvičení SAFEGUARD 2017 v areálu JE Temelín. 
V rámci slavnostního nástupu požehnal bojový prapor pěší roty aktivních záloh brig. 
gen. Františka Vávry při Krajském vojenském velitelství České Budějovice. Po žehnání pra-
poru následoval slavnostní pochod nastoupené jednotky.
otec biskup připomněl symboliku praporu jako připomínku životního prostoru, České repub-
liky, ve které žijeme a kterou chceme zachovat pro nás a další generace. Současně pak prapor 
symbolizuje konkrétní jednotku, která nabízí svou službu vlasti a je pro ni připravena položit 
i život. „Dnes jsme požehnali bojový prapor, který je symbolem vojenské cti a statečnosti, 
připomíná povinnost sloužit vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení. Jsem rád, že církev 
může vyprošovat požehnání a ochranu pro tuto úctyhodnou službu. V této chvíli rád vyslovuji 
jako biskup této diecéze, ale také jako člověk a občan České republiky, ocenění a poděkování 
za vaši ochotu a službu,“ řekl nastoupeným vojákům Vlastimil Kročil.

Miroslav Bína, foto Michal Voska

Biskup Vlastimil Kročil požehnal prapor aktivních záloh

Jak se nám spolu 
světem šlape...

římskokatolická farnost Klokoty 
a 

Diecézní centrum pro rodinu 
vás zvou na 

setkání manželských párů, 
které měly svatbu v roce 2016 

nebo dříve.

Sdílení radostí, starostí 
a zkušeností, debata 

na vaše aktuální témata...

Setkání zahájí přednáškou 
manželé Alena a Pavel Poláčkovi. 

Přítomni budou také přednášející, 
kteří vás provázeli 

předmanželským kurzem 
na Klokotech.

Prosíme o potvrzení účasti 
sms zprávou na tel. 731 402 906

nebo na mail
klokotypoutni@centrum.cz
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Mši sv. u příležitosti ujmutí se funkce no-
vého prezidenta českobudějovické charity 
celebrovali za účasti jejích zástupců v kos-
tele Obětování Panny Marie v Českých 
Budějovicích diecézní biskup Vlastimil 
Kročil a světící biskup Pavel Posád.
České Budějovice, 28. 4. 2017: Biskup 
Vlastimil Kročil poděkoval Pavlu Posádovi 
za službu, v níž bude nadále pokračovat jako 
prezident Charity ČR a bude se tak s česko-
budějovickou Diecézní charitou nadále se-
tkávat.
„Jsem rád, že otec Stanislav Brožka převzal 
tuto úlohu a věřím, že jeho spolupráce s Di-
ecézní charitou přinese dobré ovoce. K tomu 
vám všem uděluji své požehnání,“ uvedl 
otec biskup.
Nezisková humanitární organizace Diecéz-
ní charita České Budějovice je významným 
nestátním poskytovatelem sociálně-zdravot-
ních služeb v Jihočeském kraji. Je zřízena 
katolickou církví a jejím posláním je pomoc 
lidem v nouzi bez ohledu na jejich přísluš-
nost k rase, národnosti či náboženství.

Miroslav Bína

Symbolické žezlo 
nad Diecézní charitou 

převzal Stanislav Brožka

Dne 18. dubna jsme si na místě bývalé synagogy připomněli 75. výročí transportu 
Akb do Terezína (1942), který tvořily oběti Šoa z řad českobudějovických židov-
ských spoluobčanů.
ti byli nacisty označeni za méněcennou rasu a deportováni do terezína, většina z nich pak 
dále do vyhlazovacích táborů. z 910 českobudějovických rodáků zařazených do transportu 
jich válku přežilo jen 31.
Biskup Pavel Posád při příležitosti vzpomínkového setkání na místě bývalé českobudějovic-
ké synagogy připomněl papeže Benedikta XVi. ten při své návštěvě v osvětimi v roce 2006 
hovořil událostech v osvětimi jako o „zločinu proti Bohu a člověku“. 
„Papež ve své promluvě vysvětluje, že mělo dojít k vyhlazení židovského národa a s ním 
i usmrcení Boha, který povolal Abraháma a na Sinaji ustanovil trvale platná měřítka lidství 
– Desatero,“ řekl otec biskup a dodal, že podle Benedikta XVi. měl být zničením izraele 
také vyrván kořen, ze kterého vyrůstá křesťanská víra. Miroslav Bína

Uctili jsme památku českobudějovických Židů

1. ČeRVNOVÁ SOBOTA 
NA KlOKOTecH

P. Pius Zdeněk Vágner, OPraem.
z premonstrátského kláštera

v Milevsku

3. června 2017
…SVATý NORBeRT…

16.00 modlitba Klokotských 
 zpívaných hodinek
16.30 růženec a svátost smíření 
 v kostele
17 h mše sv. se svátostným 
 požehnáním
 Po mši sv. posezení v emauzích
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Zpráva o Pouti rodin spojené s Pochodem pro život 
Praha, 22. 4. 2017

Původně jsme se chystali vypravit z česko-
budějovické diecéze tři autobusy, ale pro 
menší zájem účastníků a komplikace na ces-
tě mezi Humpolcem a dálnicí D1 jsme se 
nakonec rozhodli zvolit společnou cestu jed-
ním autobusem. ten byl vypravený z České-
ho Krumlova přes České Budějovice, Veselí 
nad Lužnicí a tábor do Prahy a zpět. 
zájem mezi diecézany byl původně větší, 
ale vzhledem k dlouhodobě nepříznivému 
počasí a nemocem se nakonec na poslední 
chvíli někteří odhlásili. Přesto jeden autobus 
vyrazil, byl plný dětí nejrůznějšího věku, je-
jich rodičů i jednotlivců v celkovém počtu 44 
osob. Mnozí také jeli po vlastní ose. 
Do Prahy jsme dorazili s 15 minutovým 
předstihem před začátkem mše sv. v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě. Když jsme viděli odhadem tak dvou-
hodinovou frontu na bezpečnostní prohlíd-
ku, již jsme v duchu ztráceli naději na účast 
na mši sv., ale protože jsme byli předem vy-
baveni odznaky Hnutí pro život, prošli jsme 
bezpečností prohlídkou rychle a v katedrále 
jsme byli všichni včas. 
Katedrála se během mše zcela zaplnila množ-
stvím rodin a i přes velký počet malých dětí 
byl při slavení mše sv. velký klid a krásná at-
mosféra. Po mši sv. jsme společně vyslechli 
projev zdeňky Rybové a i díky tomu jsme si 
uvědomili, jak je důležité, že jsme se takové 
akce osobně zúčastnili a podpořili myšlenku 
dávat společnosti v naší zemi příklad o tom, 
že rodina je pro nás všechny velmi důležitá 
a nezpochybnitelná. 
Po mši sv. jsme se přesunuli na Klárov, kde 
byl pro všechny připraven sytý oběd a vý-
tečný program pro děti i dospělé. Vše bylo 
perfektně zorganizováno, takže i přes velkou 
zimu nikomu nechyběl úsměv na tváři a vel-
mi dobrá nálada. 
Ve dvě hodiny jsme se seřadili do průvodu 
Prahou a v počtu cca 5000 lidí jsme v pokli-
du a někdy s písničkou došli až na Václav-
ské náměstí. tam jsme si společně zazpívali 
Svatováclavský chorál a českou hymnu. Pak 
jsme po modlitbě otčenáš dostali biskupské 
požehnání. 
Po čtvrté hodině jsme se už všichni opět sešli 
v připraveném autobuse a vyrazili do svých 
domovů. Celou cestu zpět jsme si zpívali 
lidové písničky nebo jsme si vzájemně po-
vídali. 
Nebyla to jen společná akce, ale byla to pra-
vá pouť, spojená s nepřízní počasí a s tím, že 
mnozí z nás mohli tzv. „obětovat“ něco ze 
svého pohodlí - přinesli tak svůj díl za nena-
rozené děti.

Jedna z účastnic Martina Fürstová, 
foto Člověk a víra
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Jak z pouťové zábavy znovu utvořit pouť?

Městské poutě se slaví všude možně. Kde leží 
ale jejich kořeny? 
Dostavba kostela byla do předminulého sto-
letí velmi významnou událostí. Bůh měl totiž 
v životě lidí podstatně významnější postavení 
než dnes; život společnosti a církve byl celist-
vý, dalo by se říci, že se vzájemně doplňoval. 
Stavbě kostela věnovali místní obyvatelé všech 
sociálních skupin mnoho úsilí, práce nebo fi-
nancí. Církev sama kostely zpravidla nesta-
věla; po jejich dokončení je převzala do péče 
a starala se o provoz i údržbu. 
Po dostavbě kostela nastal den svěcení. Slav-
nost, při které byla budova a její interiér posvě-
cen a vyňat z běžného provozu. Stala se Božím 
chrámem, kde platí zvláštní, jiná pravidla, než 
v soukromých či veřejných prostorách. Kos-
tel se stal mimořádným místem, kde se lidé 
setkávali s Bohem. Na taková místa se v den 
výročí posvěcení nebo svátku světce, kterému 
byl kostel zasvěcen, konaly poutě. tyto oslavy 
byly vždy spojeny s lidovou zábavou a jarmar-
kem, profánní a duchovní sféra se tak dopl-
ňovaly. Byla to oslava všech obyvatel města, 
na kterou hrdě zvali své příbuzné a přátele. 
V tento den přicházeli do kostela na poutní mši 
všichni místní i hosté, aby vzpomněli na své 
zemřelé a vyprošovali si požehnání pro živé, 
pro město či obec. Postupem času se duchovní 
rozměr poutí mnohdy vytratil a pouť se stala 
synonymem zábavy. Hlubocké svatojánské 
poutní slavnosti se snaží oživit původní tradici 
a propojit její podstatu a současnou praxi.

Proč se na Hluboké slaví právě svatojánská 
pouť?
Pro odpověď na tuto otázku se musíme vrátit 
na začátek 18. století. Pánem na hlubockém 
panství byl adam František Karel Euseb kníže 
ze Schwarzenbergu a jeho žena princezna Ele-
onora amálie z Lobkowicz. Jejich manželství 
prodělalo těžkou krizi, mnohé spory vyvrcho-
lily v dlouhodobé odloučení. Po dvaceti letech 
se oba manželé náhodně sešli v Praze u hrobu 
sv. Jana Nepomuckého. Jejich poraněný vztah 
znovu zázračně ožil a zanedlouho zplodili muž-
ského potomka, po kterém tak toužili. říká se, 
že sv. Jan Nepomucký je od té doby považován 
za zachránce a patrona rodu Schwarzenberků 
a všichni potomci tohoto rodu nesou mj. svět-
covo jméno. Kromě toho je Hluboká nad Vlta-
vou malebným jihočeským městečkem, které 
objímá bílou perlu krajiny, hlubocký zámek. 
Městečko leží na březích Vltavy v krajině ryb-
níků a lužních lesů. Sv. Jan Nepomucký je pat-
ronem vod, vorařů a mlynářů, loďařů i vodáků. 
i proto patří k historii i přítomnosti městečka. 

Není tedy divu, že byl právě ve svátek sv. Jana 
Nepomuckého, 16. května 1847, posvěcený 
nově postavený novogotický kostel v hluboc-
kém podhradí. Je potřeba tyto kořeny občanům 
Hluboké znovu připomenout. 

K čemu je pouť modernímu člověku?
Pouť je příležitostí k setkávání a sdílení každo-
dennosti, k zastavení se a odpočinutí od kon-
zumního způsobu života, čas slavení ve spo-
lečenství, života samotného. Je to čas, kdy se 
věnujeme jeden druhému. Mnohým možná sv. 
Jan Nepomucký nic neříká, většina obyvatel se 
nepočítá do kategorie „kostelních“ lidí a mož-
ná ani nevěří v Boha. to ale neznamená, že se 
nepotřebujeme zastavit, věnovat se opravdově 
svým blízkým, na den nebo dva si oddychnout 
a pořádně se zasmát, říci svým blízkým „Mám 
tě rád“. Jedná se o životní maličkosti, na které 
často zapomínáme, nevěnujeme jim pozornost, 
nezbývá na ně čas, a přece jsou důležitými oka-
mžiky našeho života. Pokud je někomu církev 
lhostejná, kéž je alespoň v tomto přínosem. 
Rád bych dodal, že samotný život je pouť. 
Jsme na cestě a někdy se události zvrtnou tak, 
že na to nestačíme sami. V té chvíli bychom 
možná chtěli zakusit, že na to sami opravdu ne-
jsme, že tu je Někdo, kdo nás přesahuje, kdo je 
záchrannou sítí, kdo nás zachytí, když padáme 
- jako orlí matka, která léta pod svými mláďaty. 
adam František a Eleonara amálie znovu pro-
budili svou „spící“ lásku před náhrobkem sv. 
Jana Nepomuckého. tento příběh je výzvou 
a motivací pro každého, kdo přijde, aby nalezl; 
každého, který se náhodně dotkne, aby nahlédl 

do věcí, které jsou běžně neviditelné. Budiž mu 
odměnou nový pohled na každodenní život. 

V čem spočívají obnovené hlubocké svatoján-
ské slavnosti?
Jedná se o první ročník a jsme tudíž na úplném 
začátku. ale již se našlo několik nadšenců pro 
myšlenku obnovy. začalo to v Dasném, kde se 
nachází kaple sv. Jana Nepomuckého, která má 
stylově podobný interiér jako hlubocký kostel. 
řekli jsme si, že bychom uspořádali pěší pro-
cesí na Hlubokou. K procesí patří milostná 
socha. a tak se farníci a obec dali dohroma-
dy a zakoupili kopii starobylé sochy. Jel jsem 
pro ní až do Bavorska, kde má řezbářství stále 
velkou tradici; tam na nás čekala právě socha, 
která se k zdejší kapli hodila. K tomu nechám 
vyrobit vhodná nosítka s baldachýnem. 
zpočátku panovaly pochybnosti, zda se někdo 
z místních připojí, ale brzy se ukázalo, že pů-
jdou, a ti, kteří už neujdou 90 minutovou trasu, 
doprovodí sochu jen na okraj obce. Samozřej-
mě se bude jednat o modlitební procesí. 
Na Hluboké přivítáme Conventus Choralis, 
který zahájí večerní bohoslužbu svatojánskými 
nešporami a následně doprovodí gregorián-
ským zpěvem mši sv. Nebude chybět ani pout-
ní koncert. Městská rada byla z iniciativy tak 
nadšená, že nabídla zaplatit náklady na hudbu. 
V neděli vyjde v 8 hod. pěší procesí z Hosína, 
který také spravuji, aby společně s Hlubocký-
mi prožili nedělní eucharistickou bohoslužbu, 
kterou zahájí Chrámový sbor z tábora svato-
jánskými litaniemi. Nově požehnaný hluboc-
ký pivovar připraví k této příležitosti poutní 
speciál, na který věřící po mši s velkou radostí 
pozvu. 

A kdy se to všechno bude konat?
Ve dnech 20.-21. května 2017 se na Hlubo-
ké obnoví Svatojánská slavnost. Kostel bude 
vyzdoben jako o Velikonocích. zastavme se 
na chvíli. otevřme své bytí neznámým, aby 
se stali spolupoutníky; známým, aby nahlédli 
v nás; otevřme srdce všemu, co přesahuje naše 
poznání, chápání a vnímání! Nechme se unést 
prožitkem společného putování, krásy stvoře-
ní v okolní krajině i plodů a umu lidské práce 
ve stavbách; dotekem hudby a zpěvu i vůní 
květin, a odevzdejme sebe i náš kraj v modlit-
bě, tak, jak každý z nás umí, všemohoucímu 
Bohu na přímluvu sv. Jana Nepomuckého. 
a kdo ví? Pevně věřím, že návštěva poutní mše 
sv. někomu promění celý život. Jsme na ces-
tě. Budu rád, když o svatojánských poutních 
slavnostech, a nejen o nich, půjdeme skutečně, 
nebo pomyslně, část cesty spolu. -dks-

S touto otázkou se potýká mnoho správců farností; snaží se s ní vypořádat i nový duchovního správce hlubocké farnosti a zároveň diecézní 
referent pro pastoraci, otec Tomas van Zavrel. Hlubocký kostel je zasvěcený českému zemskému patronovi sv. Janu Nepomuckému. Obliba 
a nesporný význam tohoto světce byly pro naše předky důvodem k pořádání Svatojánských poutních slavností. Bohužel, pouť k sv. Janu 
Nepomuckému na Hluboké se nachází na pomyslném dnu - z původní duchovně-společenské poutní události zůstaly jen kolotoče. Je potřeba 
si znovu klást otázky po původu a smyslu toho, co se kolem nás děje.

Kostel sv. Jana Nepomuckého. 
Foto: Fotobanka Města Hluboká n. Vlt.
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Diecézní charita České Budějovice se rozloučila se svým dosavadním prezidentem – biskupem 
Mons. Pavlem Posádem – a poděkovala mu za jeho službu. Stalo se tak při bohoslužbě 28. 
dubna 2017 v klášterním kostele na Piaristickém náměstí. 
Mons. Pavla Posáda ve funkci prezidenta vystřídal k 16. březnu 2017 Mag. theol. Stanislav 
Brožka. Biskup Posád bude ale i nadále v Charitě činný, a to jako prezident celorepublikového 
sdružení Charita Česká republika. V lednu letošního roku jej pro tuto službu potvrdila i pro 
následující období Česká biskupská konference. Slavnostní bohoslužbě předsedal diecézní bis-
kup Mons. Vlastimil Kročil.

Milosrdenství mezi námi
Latinská škola v milevském klášteře přiví-
tala v úterý 11. dubna milého hosta. Byl jím 
P. Dr. ing. Ladislav Herián, thD., salesiánský 
kněz, kterému se také přezdívá „pastor uder-
groundu“ - kázal např. při pohřbu Martina 
Jirouse v Kostelním Vydří. Působí jako vyso-
koškolský pedagog a kněz v pražském kostele 
Nejsvětější trojice. Je známým a uznávaným 
biblistou. 
Ladislav Heryán hovořil o milosrdenství, 
o vztahu Boha k lidem. Část přednášky se tý-
kala jeho poslední knihy Exotem na této zemi. 
V krátkých příbězích se zde setkávají dva 
světy, svět Heryánovy kněžské každodennosti 
vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev 
společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět 
biblických poselství a podobenství. ta vná-
šejí do naší současnosti paprsky pochopení 
a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše 
a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět napl-
něn Božím milosrdenstvím, které nás v každé 
chvíli vybízí k tomu, abychom změnili své 
uvažování a nechali se jím prostoupit. Jed-
notlivé kapitoly, příběhy knihy, zaujmou bez-
prostředností a upřímností, s jakou nahlížejí 
v Boží perspektivě na aktuální dění kolem nás, 
a prohlubují touhu po obrácení srdcí.
Knihu si na závěr bylo možno zakoupit, mno-
zí si ji však už přinesli s sebou a odnesli si 
ji pak s podpisem autora. P. Heryán přednášel 
velice hluboce, působil až plachým dojmem, 
byl srdečný, skromný a velice vstřícný. Svo-
je vystoupení zahájil písní Leonarda Cohena  
Hallelujah. Jeho oblíbenou kapelou jsou U2 
a také třeba Beatles. 
Na setkání s P. Heryánem přišlo více než osm-
desát lidí. Uspořádala ho Farní charita Milev-
sko, Česká křesťanská akademie a římskoka-
tolická farnost Milevsko. a na závěr alespoň 
ještě jednu myšlenku - Když společnost nežije 
podle Desatera (Desatero Božích přikázání), 
tak se postupně rozpadá... Alena Růžičková

V pátek 28. 4. 2017 proběhlo v milevské knihovně hlasování o vítězném novém logu Níz-
koprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z assisi (nízkoprah Fanouš).
Pro děti bylo připravené občerstvení v podobě muffinů a limonády. Hodnotící komise byla 
složená ze sociálních pracovnic NzDM Fanouš a z dětí, které dorazily na vyhlášení výsledků. 
Každý měl právo říct, jaké logo se mu líbí nejvíce a sociální pracovnice jeho názor započíta-
ly. Po sečtení byl výsledek jasný. Vítězem se stal uživatel nízkoprahového zařízení Dominik, 
který nízkoprah pravidelně navštěvuje. odměnou byl nový tablet, ze kterého měl vítěz velkou 
radost. Na fotografii je uprostřed svých kamarádů a sociálních pracovnic. Alena Růžičková

Nízkoprah Fanouš má nové logo
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Oblastní charita Strakonice 
zve na 

DeN OTeVřeNýcH DVeří 
V DOMě KlIDNéHO STÁří SV. ANNy 

(Sousedovice 40, Strakonice)
v pátek 19. května 2017. 

Začátek v 10.00, dopoledne program 
pro místní obyvatele i hosty – zpěv, 

hry, soutěže a občerstvení, 
prohlídka domova a možnost zakoupení 
výrobků. Ve 14.00 mše sv. Přijďte s námi 
oslavit již 13. rok trvání našeho domova!

Farní charita Veselíčko zve 
na oslavu 

20. výročí otevření 
Domova sv. Alžběty pro matku 

a dítě, 
která se koná 18. května 2017. 

Začínáme v 10.00 mší sv., 
od 11.00 do 16 hod. bude 

den otevřených dveří a program 
pro děti i dospělé. 

Občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na vás!

H. V.: Naše zařízení je nízkoprahové, snadno 
dostupné. Vstup do zařízení je diskrétní, pro 
rodiče a abstinující klienty je bezpečný pří-
stup přes prodejní galerii. Klienti kontaktního 
centra vstupují ze zadní uličky.
V současné době máme šest programů – kon-
taktní centrum, poradenské centrum, terénní 
program, resocializační programy, programy 
primární prevence a prodejní galerii. Jednot-
livé programy se liší svou cílovou populací 
i nabízenými službami. Pracujeme jak s ne-
motivovanými klienty, kteří aktuálně užívají 
a nechtějí nebo nemají sílu na tom nic mě-
nit, tak s klienty, kteří se rozhodli pro změnu 
a chtějí abstinovat – těm nabízíme v rámci 
poradenského centra ambulantní léčbu, která 
zahrnuje terapii, poradenství a velmi často 
i práci s celou rodinou. 
D. P.: Zajímal by mě způsob vašeho financo-
vání - jak se vám daří nebo nedaří získávat 
prostředky na zdravotní část.
H. V.: Náš obor je multidisciplinární – dotace 
požadujeme tedy logicky z několika oblastí. 
Hlavním zdrojem je Rada vlády pro koordi-
naci protidrogové politiky. Dalšími donátory 
pak jsou MPSV ČR, Mz ČR, Jihočeský kraj, 
město tábor, nadace, okolní obce, tříkrálová 

centrum Auritus podává pomocnou ruku

Kulatý stůl s pracovníky ministerstva 
práce a sociálních věcí

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou je zařízením Farní charity Tábor. Centrum poskytuje odborné sociální a adiktologické služby 
v oblasti protidrogové problematiky již 19 let. Koncem února navštívili centrum Auritus pracovníci MPSV Mgr. David Pospíšil s kolegyní 
Andreou Faltysovou. S návštěvou hovořily vedoucí centra Auritus Hana Vojtěchová a ředitelka Farní charity Tábor Ivana Hašplová.

sbírka. Každý donátor má svá pravidla, která 
musíme striktně dodržovat, často jsou vzá-
jemně poměrně odlišná. 
Multidisciplinární je i náš tým pracovníků – 
v přímé práci s klienty je 6 pracovníků (5,5 
úvazku) – profesně jsme všichni adiktologo-
vé, každý pracovník má ještě svou původní 
specializaci – od sociální pracovnice, přes 
psychologa, sociologa, pedagoga, speciální-
ho pedagoga. Všichni pracovníci mají ukon-
čený sebezkušenostní psychoterapeutický 
výcvik. Nezvyklé v našem oboru je také to, 
že tým je stálý – posledních 16 let pracujeme 
ve stejném složení. 
Návštěva dále měla možnost podrobně se 
seznámit se strukturou celého zařízení, se 
stanovenými cíli, způsoby práce a s principy 
poskytování služeb. 
Důležitým principem je nízkoprahovost a do-
držování anonymity. K možnosti pracovat 
s klienty naprosto anonymně a přitom přes-
ně vést statistické i osobní údaje pomáhá 
tzv. kódování klientů. Je to unikátní a velmi 
jednoduchý systém, jak rozlišit klienty, který 
navíc je používaný ve všech nízkoprahových 
adiktologických službách v ČR. 
A. F.: Máte přístup do věznice?
H. V.: Nemáme, v kraji je pouze vazební 
věznice v Českých Budějovicích. ale s na-
šimi klienty, kteří odcházejí do vězení, jsme 
v kontaktu, píšeme si, občas je navštívíme. 
Snažíme se uvězněné klienty motivovat 
k léčbě již během výkonu trestu. Po výstupu 
z vězení pak mají možnost pokračovat v cestě 
k abstinenci přes doléčovací centrum. Pokud 
se klienti vrací z výkonu trestu na ulici, je 

téměř 100% jistota, že se vrátí zpět do pro-
blémových situací a brzy se opět střetnou se 
zákonem. V rámci resocializačních programů 
nabízíme pracovní programy. V současné 
době máme pracovní dílnu, kde se pracuje 
dvakrát týdně od 10 do 13 hodin. Jsou zde 4 
pracovní místa. Každý klient má jasný úkol, 
musí být dopředu přihlášen, pracují zde 2-3 
terapeuti. Klienti mají možnost zažít i dobrý 
pocit z práce, naučit se novým dovednostem 
a pracovním návykům. Naši pracovníci mají 
výbornou příležitost klienty pochválit – je 
důležité podporovat a rozvíjet vše dobré. Pra-
covní program má jasná pravidla – přesný ná-
stup do práce, klienti nesmějí být pod vlivem 
návykových látek, včetně alkoholu.
I. H.: Posledním naším programem, o kte-
rém jsme zatím nemluvili, je prodejní galerie. 
Nabízíme zde výrobky z chráněných dílen 
mnoha neziskových organizací v Jihočeském 
kraji. Probíhají zde také pravidelné výstavy. 
Naším „dobrým andělem“ a dlouholetým 
spolupracovníkem je světově uznávaný foto-
graf profesor Jindřich štreit, který se zabývá 
sociální fotografií. Každý rok v září v gale-
rii probíhá výstava jeho fotografií se sociální 
tématikou. Naposledy to byla výstava o Ro-
mech. K patnáctému výročí naší spolupráce 
jsme s profesorem štreitem realizovali cyklus 
o lidech bez domova, který nakonec nabral 
velkých rozměrů – v současné době probíhá 
mnoho výstav fotografií s touto tématikou 
po celé České republice i ve světě – v Ra-
kousku, Polsku, Číně. Ivana Hašplová

Pracovní dílna
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Dubnové ohlédnutí
V Charitním domově sv. Dominika Savia se 
v dubnu konaly akce zaměřené na Velikono-
ce. Dne 8. dubna se jednalo o pečení beránků, 
kdy si děti mohly vyzkoušet své kuchařské 
nadání a upéct si symbol Velikonoc – berán-
ky, na kterých si nakonec společně pochutna-
ly. Došlo i na zdobení vajíček - děti ozdobily 
uvařená vajíčka barvičkami, které nanášely 
dlaněmi, poté je dozdobily samolepkami. 
V rámci duchovního programu se uskutečnilo 
velikonoční setkání s Mgr. Lenkou Hanžlo-
vou, se kterou si děti mohly popovídat o tom, 
co jim přináší radost a co Velikonoce zname-
nají pro ně. 
V Domě sv. Petra se konala 4. dubna beseda 
s novým správcem záblatské farnosti R.D. 
Mgr. šimonem Stančíkem na téma postní ob-
dobí v katolické církvi. 
Při kurzu dílenských prací vyráběli uživatelé 
podlahu automobilového přívěsu.
Náplní gastronomického odpoledne 16. dub-
na bylo pečení velikonočních bochánků.

J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Na návštěvu – exkurzi do Dobré Vody na Tou-
žimsku se vydalo předposlední dubnovou so-
botu deset obyvatel českobudějovické sociál-
ně vyloučené lokality Novohradská společně 
s komunitními pracovníky Diecézní charity 
České Budějovice. Setkali se zde se zástupci 
místní komunity, pracovníky Českého západu 
a také s jeho první ředitelkou Janou Kosovou. 
Děti, které do Českého západu docházejí, si 
pro návštěvu připravily taneční a pěvecké vy-
stoupení, ženy navařily a napekly. „Odjížděli 
jsme plni dojmů, inspirace a přání, abychom 
podněty, kterých se nám dostalo, dokázali 
zrealizovat u nás v Komunitní práci Novo-
hradská,“ shrnula akci Věra Michalicová, ve-
doucí projektu. Děkujeme všem lidem z o.p.s. 
Český západ za pozvání a milou a starostli-
vou péči o všechny zúčastněné!  -vm-
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Mít rodinu znamená poklad, který je 
třeba dobře střežit a být si vědom její 
hodnoty. Přes všechnu práci a péči 
a síly, které do ní musí každý člen inves-
tovat, je rodina velkou posilou a oporou 
v životě.
Proto se musí vrátit do popředí v naší 
společnosti, třebaže v současné době už 
není tolik v centru zájmu. Tak ať se nám 
podaří upřednostnit ji ve svém životě, 
v naší farnosti, v českobudějovické di-
ecézi, v Jihočeském kraji – to je velkým 
přáním Diecézního centra pro rodinu.

Tisková zpráva 24/4/2017 – Týden pro 
rodinu 2017

Kurzy přípravy na manželství v r. 2017
DCR pořádá poslední setkání kurzů přípravy 
manželství (civilní i církevní) s 6 setkáními, 
v kterých se zaměřujeme na následující té-
mata: biblické pojetí manželství, komu-
nikace, 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.
 
a když DCR už léto pro rodiny nepři-
pravuje, aspoň doporučuje…

Exercicie pro manželské páry – Pernink, 
20.-25. 8. 
Vede P. Josef Žák a jáhen Jindřich Fencl. 

Na programu katecheze, modlitba, slave-
ní eucharistie, společné sdílení, čas v páru, 
procházky v přírodě. Cena za pár 3200 Kč. 
Přihlášky na adrese slajsova@bip.cz

MANžELSKÁ SETKÁNÍ 
Kurzy (se stejným obsahem) zaměřené 
na obnovu a prohloubení vztahů mezi man-
žely i v rodině.
Kroměříž 1.-8. 7., pořádá YMCa
Setkání, přihlášky a bližší info na www.
manzele.setkani.org nebo Hana Michal-
cová, michalcova.hana@setkani.org, tel. 
608 422 768.

Velehrad 8.-15. 8., pořádá Centrum pro ro-
dinu a sociální péči
Přihlášky a bližší info na www.prorodiny.cz 
nebo Lenka Putzlacherová, putzlacherova@

prorodiny.cz, tel. 736 185 701.

Litomyšl 16.-23. 7., pořádá Centrum pro 
rodinu
Přihlášky a bližší info na www.centrum-
prorodinu.cz nebo iva a Frant. Růžičko-
vi, ruzickova@centrumprorodinu.cz, tel. 
731 158 924.

Beskydy, Krásná pod Lysou horou 23.-30. 
7., pořádá CaSD
Přihlášky a bližší info na www.ceskesdruze-
ni.cz/krestansky-domov/manzelska-setka-
ni/ nebo Jan Ejem, j.ejem@seznam.cz, tel. 
739 345 676.

Třešť u Jihlavy 18.-26. 8., pořádá YMCa 
Familia
Přihlášky a bližší info na www.familia.cz 
nebo ms@familia.cz, tel. 602 212 734.

Diecézní centrum pro rodinu informuje…

asociace center pro rodinu vyhlašuje letos 
již 10. ročník týdne pro rodinu, týdne plné-
ho událostí, barev a příležitostí k setkávání 
a společně trávenému času.
týden pro rodinu začíná 15. květnem, tedy 
dnem, který byl oSN vyhlášen Mezinárod-
ním dnem rodiny. Mottem letošního jubilej-
ního ročníku je výzva „Hledejme své kořeny 
…“, která nabízí pohled zpátky do nedávné 
i dávné rodinné historie. tento pohled může 
přiblížit dětem i dospělým, jaký byl život je-
jich rodičů, prarodičů a předků, jejich jména, 
která možná někde upadla trochu v zapome-
nutí, jejich tváře, které možná skrývají staré 
fotografie, jejich profese či místa, kde žili. 
zároveň to může být příležitost k rozhovo-
rům mezi generacemi, k otázkám, které jsme 
zatím nepoložili, k návštěvám míst, která 
pro někoho z našich blízkých byla důležitá. 
Příležitost k tomu, aby děti lépe porozuměly 
svým blízkým, starším, jejich světu a jejich 
hodnotám.
K týdnu pro rodinu se každoročně přidává 
řada organizací, obcí, měst i regionů a letošní 
ročník je v tomto ohledu mimořádný – při-
pojují se k němu nebo jej podporují kraje 
Jihomoravský, Moravskoslezský, zlínský, 

Právě probíhá 10. ročník Týdne pro rodinu

Hradecký, Pardubický a Vysočina, statutární 
města Brno, ostrava, olomouc, zlín, Jihla-
va a ostrava, dále města Hodonín, Krupka, 
Prušánky, Ratíškovice, brněnská městská část 
Brno- střed a řada dalších míst, která úzce 
spolupracují s prorodinnými organizacemi. 
Ve čtyřech městech proběhnou kulaté stoly 
o rodinné politice, kterých se zúčastní zástup-
ci regionální i místní samosprávy a další ak-
téři rodinné politiky. Podpora a zapojení měst 
a regionů je důležitým signálem, že rodinná 
politika má i na komunální úrovni svoje ne-
zastupitelné místo.
Přehled akcí, konaných v rámci týdne pro 
rodinu, najdete na webu asociace center pro 
rodinu i na Facebooku „týden pro rodinu“, 
a také na stránkách zapojených regionů, měst 
a obcí. -dcr-

Logo Týdne pro rodinu 2017.
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Páteční večer 7. dubna a následující sobota 
patřily v Klokotech dětem z Misijního klub-
ka. ty se pod vedením Jáji Kramářové schází 
už přes půl roku. a tak se nám, vedoucím, 
zdálo, že nastal čas oslavit narozeniny a slav-
nostně vstoupit do stavu „misionáři“. Každé 
naše setkání totiž začínáme modlitbou u ba-
revného růžence a s obrázkem Matky terezy. 
Modlíme se za naše blízké i vzdálené a při 
setkáních poznáváme také země, za něž se 
modlíme a pro něž někteří z nás spoří misijní 
bonbónek. 
V pátek jsme se po seznámení (čas jsme trá-
vili společně s návštěvou ze Skočic) a pár 
hrách připojili na chvíli k farní adoraci. Po ní 
následovalo Kino Dorry, které si pro nás při-
pravila vedoucí Kája. S pohádkou na dobrou 
noc jsme všichni spokojeně usnuli. 
Sobotní ráno patřilo slůvku na den a přiblí-
žení událostí Květné neděle a poté už přišel 
na návštěvu otec Jenda, který nám metodou 
dramatizace biblického textu tyhle události 
pomohl přiblížit ještě jinou cestou. Před obě-
dem kluci vyrobili misijní kříž, s nímž jsme 
odpoledne prošli klokotskou venkovní křížo-
vou cestu. a už nastal čas slavení. Sobotní 
oslavenec Michal se s námi podělil o svůj 
narozeninový dort a tak jsme slavili společně. 
zakončení našeho setkání přišlo při mši sv., 
kde bylo 15 účastníků setkání přijato do stavu 
„misionář“. Bohu díky!  -hk-

Narozeniny Misijního 
klubka Klokoty

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klu-
bání 2017 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších 21.-23. dubna 2017. Během celé-
ho víkendu byly připraveny workshopy na téma misií, dramatická výchova, misijní tvoření 
a vyrábění, soutěže a hry s Kintuadi, Kino MISSIO s filmy z misijních zemí a z Missio ma-
gazínů, divadelní představení brněnského klubka Malý princ i výlety do hor. 
Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Barevný Bangladéš kameramana 
Jana Štindla, který vznikl při misijní cestě do Bangladéše, kde byla vybudována škola pro 
bangladéšské děti z darů českých dárců. 
Díky manželům Rýznarovým účastníci pronikli do tajů natáčení Missio INTERVIEW a pro 
televizi Noe natočili přímo z Horského klubání pozdrav od všech misionářů.  Součástí pro-
gramu byly společné chvíle modlitby a mše svaté, při kterých si prožilo slavnostní obřad 
přijetí do Papežského misijního díla dětí na 40 nových misionářů.   -hk-

Horské klubání 2017

12. Národní misijní rada
Národní misijní rada se letos konala 23.-24. 
4. 2017 na Erlebachově boudě ve špindlero-
vě Mlýně. tato rada se schází jednou ročně 
a je vedena arcibiskupem Janem Graubne-
rem, předsedou Komise ČBK pro Charitu 
a Rady pro misie. Jeho kancléřem pro konání 
Národní misijní rady je národní ředitel Pa-
pežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. 
Letošního setkání se účastnili zástupci Pa-
pežských misijních děl, Charity ČR, Kongre-
gace Milosrdných sester iii. řádu sv. Fran-
tiška, Misijní společnosti sv. Vincence de 
Paul, Společnost dcer křesťanské lásky, Sale-
siánské asociace Dona Boska, o. s. SaDBa, 
Kongregace misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné a Společenství pomocníků 
řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity 
s chudými třetího světa MatRi. 
Pondělní program byl zahájen mší sv., 
po které se účastníci věnovali závěrům ze 
zasedání rady z minulého roku, hodnocením 
jejich misijních aktivit a prohloubení spo-
lupráce na poli dobrovolnictví. Jednotliví 

Pokračování na 15. straně.
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Srdečný pozdrav z Guyany!
S velkou vděčností vám zasíláme potvrzení 
o přijetí darů na projekty realizované v roce 
2016 a 2017 v Guyaně. Rádi bychom využili 
této příležitosti a vyjádřili vám a lidem z Čes-
ké republiky svou upřímnou vděčnost, protože 
vaše štědrost umožňuje naši pastorační práci.
Už je to rok, kdy jsem se stal hlavním duchov-
ním správcem farnosti East Bank v hlavním 
městě Guyany Georgetown. Máme zde 7 ko-
munit, které tvoří zhruba 600 lidí, přičemž 
polovina z nich jsou děti. Do komunitního 
společenství počítáme i dvě misijní stanice. 
Některé komunity fungují velmi dobře. Pravi-
delně se zde konají nedělní bohoslužby a po-
skytují další pastorační služby. Jiné vznikly 
teprve nedávno a nemají ještě vlastní kostel. 
Nejdříve pro svá setkání využívaly budo-
vu školy, ale dnes se lidé setkávají v místní 
knihovně. Již zmíněné misijní stanice jsou re-
lativně nové a tak bude ještě chvíli trvat, než 
se komunita věřících ustálí.
ačkoliv jsou tato společenství malá, jsou ak-
tivní a plná života. Guyana je zemí šesti ras; 
v naší oblasti tvoří většinu potomci americ-
kých indiánů. i když je u nás vzdělání bez-
platné, je pro mnohé rodiče nebo opatrovníky 

Dopis z misií – Guyana

účastníci rady seznámili se svými misijními 
projekty a možnostmi konkrétní pomoci. Pa-
pežská misijní díla prohloubila svou spolu-
práci s Charitou ČR a jednotlivými řeholními 
řády a národní ředitel seznámil s konkrétní-
mi rozpracovanými projekty v zahraničí. 
Kladně byla hodnocena práce dětí a dospě-
lých v Papežském misijním díle dětí, výcho-
va těch nejmladších k solidaritě a k dobro-
volným aktivitám pro druhé. Budou se hledat 

Pokračování ze 14. strany. další možnosti pro PMD, řeholní společnosti 
a další instituce pro vstupy do škol. Pro-
jekt týkající se mapy pomoci prezentovaný 
na webu církev.cz ukazuje, kam se z České 
republiky v rámci katolické církve dostává 
pomoc do zahraničí, je vždy do konce března 
aktualizován. Na této mapě mají své projekty 
PMD na pomoc potřebným v 11 zemích svě-
ta – Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Uganda, 
zambie, Keňa, Guyana, Papua-Nová Guinea, 
Sýrie, Nigérie a tanzánie.   -hk-

složité posílat děti do školy každý den. Jed-
nak proto, že děti musí absolvovat velké vzdá-
lenosti, aby se do školy vůbec dostaly, přitom 
ale veřejná doprava pro ně není dostupná. 
Dále mají některé z nich problém se školními 
pomůckami nebo náhradním oblečením.
Během loňských prázdnin jsme připravili dva 
2-denní letní tábory, kterých se zúčastnilo 
200 dětí ve věku 6-14 let. Cílem bylo dopřát 

dětem pocit, že se mohou radovat z toho, že 
jsou křesťanskými dětmi. zároveň se mohly  
navzájem poznat, zahrát si, ale také se zlep-
šit v psaní, čtení, počítání nebo v dovednos-
tech jako kreslení a vyrábění plakátů. Krásné 
bylo, že tábor připravili dospělí bratři a sestry 
společně s dobrovolníky, kteří v komunitách 
působí.
Dětem se velmi líbila modlitební setkání, při 
kterých se dozvídaly o významu jednotlivých 
veršů a učily se zpívat chvály, stejně jako růz-
né hry a tvořivé aktivity, zakončené dětskou 
mší svatou. Ukázalo se, že se daleko snáze učí 
od lidí, kteří jím lépe rozumějí, a kteří s nimi 
mají trpělivost. Dospělí si zase uvědomili, ja-
kou zodpovědností je učit mladé lidi s láskou 
a péčí. Dodalo jim to sebedůvěru pro přípravu 
dalších podobných akcí.
Dalším projektem, na který jsme využili pod-
poru Papežského misijního díla dětí, bylo po-
skytnutí školních pomůcek potřebným dětem.  
Již jsem zmínil, že některé děti nechodí pra-
videlně do školy, protože jejich rodiče nemají 
peníze na dopravu, anebo jim chybí školní 
vybavení – např. uniformy, boty, nebo školní 
tašky. i když to nebylo snadné, nakonec jsme 
vytipovali 120 dětí, které byly v největší nou-
zi. S přáteli a farníky jsme vytvořili dlouhý 
seznam a potřebné věci poté nakoupili.
a právě díky podpoře Papežského misijního 
díla dětí jsme mohli jak letní tábor, tak ná-
kup školních potřeb, zrealizovat. Naše děti 
už se těší na příští tábor, protože pro mno-
hé z nich to bylo poprvé, co se dostaly dál 
z domova, neboť situace mnohých rodin ne-
umožňuje, aby děti mohly někam cestovat. 
Některé dokonce ani nemají možnost setkávat 
se s ostatními dětmi a hrát si s nimi, protože 
musí pomáhat v domácnosti. tábor byl také 
příležitostí, jak rozšířit povědomí o celosvěto-
vé činnosti PMDD. opravdu si velmi ceníme 
vašeho příspěvku. Modlíme se za vás.

P. Britto Arockiam
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Jihočeské kostelíky VII. 
S jistým časovým odstupem se vydejme 
na další cesty za poznáním kostelíků naší 
diecéze. Konečně se nám poštěstilo navští-
vit jeden z krásných kostelíků právě v době 
postní... 

Suchdol nad Lužnicí
První písemné prameny o této obci pocházejí 
z roku 1362, kdy se stala součástí třeboňského 
panství Rožmberků. V roce 1611 přešla do ru-
kou švamberků, ale po bělohorské porážce 
byla zabavena ve prospěch císaře Ferdinanda 
ii. Roku 1660 přešla do držení Schwarzen-
bergů, v roce 1876 povýšena na městečko 
(městys), v současné době je městem.

boni. od počátku 15. stol. patří Rožmberkům. 
V souvislosti s výstavbou rybníků je v r. 1520 
uváděn Volf Krajíř. V 17. stol. přechází chlu-
mecké panství do vlastnictví Slavatů, později 
Jana z Fünfkirchenu. V r. 1834 kupuje panství 
Eduard hrabě Stadion-thannhausen. V r. 1861 
je novým majitelem František V., po jeho smr-
ti František Ferdinand, který změnil Chlum 
na své letní sídlo. V r. 1896 se stal následní-
kem císaře Františka Josefa i. a odtud odjíž-
dí v červnu 1914 na manévry do Bosny, kde 
po atentátu v Sarajevu umírá. Po 1. světové 
válce a vzniku republiky spadá panství pod 
ředitelství státních lesů a statků. 
z daleka viditelný překrásný poutní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie nechal vystavět 
v letech 1737-45 majitel hrabě Jan František 
z Fünfkirchenu jako projev díků Panně Marii 
za záchranu života. Historie zaznamenala, že 
byl zavalen klenbou při stavbě střelnice, ale 
na rozdíl od svého zedníka neštěstí přežil. 
Vykonal děkovnou pouť do Mariazell, kde jej 
inspiroval oltář v milostné kapli i soška Mado-
ny. Podle nich pak nechal zhotovit chlumec-
ký hlavní oltář. Současně nechal vybudovat 
i kryptu, kde byl r. 1782 pohřben, stejně jako 
jeho manželka (zemřela 1757) i následný ma-
jitel hrabě Eduard (zemř. 1844) a jeho manžel-
ka Konstancie (+1861). Farnost zde byla usta-
vena až r. 1900, matriky vedeny od r. 1901. 
Pro velký příliv poutníků byl kostel r. 1804 
západním směrem prodloužen. Nad vcho-
dem západní strany je rodový znak hrabat 
z Fünfkirchenu. Fresky z původní výzdoby 
byly zabíleny a odkryty až r. 1942 při celko-
vé rekonstrukci interiéru. Freska nad oltářem 
znázorňuje scénu Nanebevzetí. za pozornost 
stojí i freska ze života sv. Františka z Pauly 
nad zasklenou arcivévodskou oratoří a fres-
ka vyhnání z ráje nad panskou oratoří. Stejně 
tak sv. Boží trojice uprostřed chrámu a freska 
nad kůrem. tolik jen ve stručnosti, neboť po-
zornosti nemohou ujít ani další skvosty jako 
sochy, fresky evangelistů s atributy, barokní 
kazatelna s výjevem pokoušení Krista ďáblem 
na poušti. 
Věž kostela má čtyři zvony, které byly za obou 
válek rekvírovány. Po 2. světové válce se již 
nevrátily. Byl ponechán jen umíráček, který 
časem puknul. Farníci se opakovaně skláda-
li na nové zvony, varhany i obnovu fresek. 

Poslední zvon byl ulit v Brodku u Přerova 
a zavěšen r. 1967. Je věnován Panně Marii, 
Královně Čech. Ke krásám areálu patří sochy 
před kostelem, dvouramenné schodiště se so-
chami z mušlového vápence a jakoby nad vo-
dami shlížející sv. Jan Nepomucký z šedé žuly. 
od hráze rybníka vede zajímavá křížová cesta 
s klekátky. autorem dnešních obrázků je čes-
kobudějovický malíř pan švihla. areál končí 
na mostku na hrázi sochami sv. anny s Marií 
a sv. Janem Nepomuckým. Já si však neodpus-
tím osobní poznání, že snad právě tady ta cesta 
ke stánku Božímu začíná… 
těžká léta farnost prožívala v 50. letech, 
kdy byl místní kněz P. Mikolášek uvězněn. 
od toho roku pak kněží na zdejší faře nesídlili. 
Dnes je farnost spravována z třeboně. 
Kéž tento chrám i nadále dává farníkům 
i poutníkům fascinující, úžasný a neuvěřitel-
ně zázračný náhled do duchovního rozměru 
našeho světa. ať nám znovu připomíná obsah 
křesťanského života v přikázání lásky k Bohu 
i bližnímu svému. ať je tato cesta životodár-
ným pramenem…  Poutník František

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o malý 
postřeh z letošních Velikonoc u nás v hamer-
ské farnosti u Veselí nad Lužnicí. Máme stále 
ještě nového faráře P. Stanislava Brožku, je 
u nás již pár měsíců, ale Velikonoce to byly 
jeho první. Na neděli Božího hodu velikonoč-
ního se rozhodl posunout naši obvyklou mši 
sv. v Hamru z 11 hodiny na 11.30 z důvodu, 
že mše sv. ve Veselí bude velmi slavnostní, se 
sborem a zpěvy a tím pádem i delší. Pravidelní 
návštěvníci mše sv. s tím počítali, méně pravi-
delní však už ne a dostavili se na jedenáctou 
jako v letech předcházejících. 
Dvěma farnicím posun zkřížil plány a tak se 
rozhodly nečekat a odjely domů. Neznám je-
jich důvody, možná musely ještě připravit 
oběd, nebo na ně někdo čekal a ta půlhodiny 
rozdílu byla pro ně důležitá natolik, že se ne-
mohly zdržet. Nepíšu to proto, abych je jakkoli 
odsuzoval.
Jen jsem si v tu chvíli intenzivně uvědomil, jak 
je nám Ježíš blízko. Je pro nás ve svatostánku 
neustále, 24 hodin denně a 365 dní v roce a ne 
jen jednou týdně v neděli od jedenácti do dva-
nácti. Je pro nás přítomen už dva tisíce let! Je 
přítomen jen pro nás a je nám kdykoli k dis-
pozici, nikdy nemá na dveřích kostela cedulku 
„Přijdu hned“, „Polední pauza“ či „Dovole-
ná“. Nikdy nám nesdělí, že se teď věnuje něko-
mu nebo něčemu jinému, nebo že má návštěvu 
a nemá čas. Nevadí mu, že je několik tisíc ki-
lometrů od Izraele, zaslíbené země, v malinké 
zapadlé jihočeské vesničce s několika obyvate-
li v malém venkovském kostelíčku.
Tato drobná událost ve mně při letošních Veli-
konocích silně rezonovala a tak se o ni i s Vámi 
podělím. Miroslav Šimek, hamerská farnost

V r. 1625 zde vznikla tavírna stříbrné rudy, 
později změněná na sklárnu, která zanikla 
ve 40. letech 20. století. objekty pak sloužily 
textilnímu nebo dřevozpracujícímu průmyslu. 
Dnes je místo velice známou základnou vo-
dáků při sjíždění Lužnice. Je vyhledávaným 
místem milovníků přírody; v okolí se nachází 
rašeliniště Červené blato a kaňon řeky Drači-
ce. V r. 2012 oslavilo město 650 let svého trvá-
ní; od r. 2003 je součástí dobrovolného svazku 
obcí s názvem Vitorazsko.
Významnou památkou je kostel sv. Mikuláše. 
Byl vystaven vrcholně goticky v r. 1363 jako 
první jihočeské dvoulodí, jehož klenby byly 
svedeny v jediný středový sloup. Další památ-
kou je barokní kaple sv. Jana Nepomuckého 
z r. 1726 postavená Jiříkem Novotným.
Vznik plebanie je datován rokem 1364, vedení 
matrik od r. 1670. Kostel byl přestavěn po r. 
1440, na konci 15. stol. rozšířen v trojlodí 
a nově sklenut presbytář, nová konsekrace r. 
1493. V r. 1820 byla prodloužena loď a přista-
věna věž. 
Věřící mají k dispozici také duchovní slovo 
prostřednictvím zpravodaje, který slouží i pro 
farnosti České Velenice, Rapšach, Dvory n. 
Lužnicí a Krabonoš. V jeho obsahu lze nalézt 
i slovo papeže Františka k postní době 2017. 

Chlum u Třeboně 
První zmínka o vsi nacházející se za dneš-
ním kostelem pochází ze 13. století. Písemná 
zmínka je pak z r. 1399, kdy poplužní dvůr 
kupuje špitál na Svinenském předměstí v tře-
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Ing. Pavel Poláček, trvalý jáhen, byl k 30. 
4. 2017 odvolán z úřadu administrátora in 
materialibus farnosti Ledenice, vikariát Čes-
ké Budějovice-venkov, a od 1. 5. 2017 byl 
ustanoven k jáhenské službě ve farnosti Le-
denice, vikariát České Budějovice-venkov. 
Všechna ostatní dosavadní ustanovení zůstá-
vají v platnosti. 
R. D. Andrzej Urbisz byl k 30. 4. 2017 od-
volán z úřadu administrátora in spiritualibus 
farnosti Ledenice, vikariát České Budějo-
vice-venkov, a od 1. 5. 2017 byl ustanoven 
excurrendo administrátorem ve farnosti Le-
denice, vikariát České Budějovice-venkov. 
Všechna ostatní dosavadní ustanovení zůstá-
vají v platnosti. 
R. D. Ing. Mgr. Vítězslav Holý byl k 30. 
4. 2017 odvolán z úřadu faráře farnosti Pel-
hřimov, excurrendo administrátora farnos-
ti Nová Cerekev, vše vikariát Pelhřimov, 
a z úřadu okrskového vikáře vikariátu Pel-
hřimov. od 1. 5. 2017 byl ustanoven vý-
pomocným duchovním farnosti Mirovice, 
vikariát Písek. 
R. D. Mgr. Martin Brácha byl k 30. 4. 
2017 odvolán z úřadu farního vikáře farnosti 
Pelhřimov a Nová Cerekev, vše vikariát Pel-
hřimov, a od 1. 5. 2017 byl ustanoven „ad in-
terim“ administrátorem farnosti Pelhřimov 
a „ad interim“ excurrendo administrátorem 
farnosti Nová Cerekev, vše vikariát Pelhři-
mov. Všechna ostatní dosavadní ustanovení 
zůstávají v platnosti. 
R. D. Mgr. Pavel Kubů byl k 30. 4. 2017 
odvolán z úřadu rektora kaple sv. Gorazda 
v Kněžském domově v Českých Budějovi-
cích-Suchém Vrbném, vikariát České Budě-
jovice-město. 
Ing. Petr Novotný byl od 1. 4. 2017 jmeno-
ván členem diecézní ekonomické rady die-
céze českobudějovické. 

VýRoČí KNěŽSKéHo SVěCENí
Patnácté výročí kněžského svěcení oslaví 
11. 5. 2017:
R. D. Mgr. Marcin Krzysztof Chmie-
lewski,
R. D. ThLic. Aleksander Marcin Piasecki,
R. D. Ing. Mgr. Jan Špaček, dr. h. c.,
R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt.
P. Mgr. Ján Augustin Grambal, OPraem. 
oslaví 15. 6. 2017 patnácté výročí kněžského 
svěcení.
R. D. Ing. Jiří Špiřík, Th.D. oslaví 8. 5. 
2017 dvacáté výročí kněžského svěcení.
R. D. Mgr. Pavel Kubů oslaví 15. 6. 2017 
dvacáté výročí kněžského svěcení.
R. D. Jaroslav Karl oslaví 14. 5. 2017 pade-
sáté páté výročí kněžského svěcení.
K výročí kněžského svěcení upřímně blahopře-
jeme. -acebb-

Honor Ayresová, Renita Boyleová - Dob-
rou noc s Biblí
Vyprávění o stvoření světa 
i Noemovi, Jonášovi a velrybě, 
o statečném Davidovi, ale hlav-
ně o Ježíšovi: jak se narodil, jak 
uzdravoval nemocné a pomáhal 
hříšníkům, jak byl zrazen, zabit 
a vstal z mrtvých... váz., 93 s., 269 Kč

Ivan Renč - Malý král
Jsou v mém království dobří 
a poctiví lidé? Mladičký král 
při výpravách po svém králov-
ství zažívá různá dobrodružství 
a zároveň poznává, co je pro 
dobrý vztah mezi lidmi podstat-
né a nezbytné. váz., 126 s., 299 Kč

Mariánské modlitby  
uspořádal Vojtěch Kodet
záměrem autora bylo shromáž-
dit nejkrásnější mariánské mod-
litby církevní tradice. 2. vydání 
vychází v rozšířené verzi, obo-
hacené o modlitby Benedikta 
XVi. a papeže Františka. váz., 311 s., 229 Kč

Jacques Philippe - Ve škole 
Ducha svatého  
Jak se otevírat Duchu svatému, 
nebránit se jeho působení, učit 
se rozeznávat jeho hlas a dát se 
jím vést? Jak odpovídat na Boží 
volání? Na tyto i na další po-
dobné otázky hledá autor prak-
tické odpovědi. 3. vyd., brož., 80 s., 149 Kč

Manuel Fernando Silva - Pasáčci z Fati-
my
Kniha nás provází životními pří-
běhy tří pasáčků, kterým se zje-
vila Panna Maria. zjevení Mat-
ky Boží zasáhlo do jejich života 
a učinilo z nich proroky pro celý 
svět. Vyprávění končí beatifikací 
Františka a Hyacinty papežem Janem Pavlem ii. 
v jubilejním roce 2000 ve Fatimě.

brož., 352 s., 295 Kč

Aleš Palán, Ludvík Armbruster - Tokij-
ské květy  
Český jezuita Ludvík armbruster 
prožil v Japonsku téměř půl sto-
letí, do vlasti se vrátil po pádu 
totality. Svou zkušenost a život-
ní moudrost nabízí v rozhovoru 
s alešem Palánem s noblesou, 
vtipem a pochopením pro jinakost 
druhého. dotisk, váz., 321 s., 349 Kč

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

WWW.IKARMel.cZ

Duchovní obnova 
pro konvertity a hledající

Srdečně zveme 
na duchovní obnovu pro konvertity 

a hledající na téma 

„Zajeď na hlubinu“
která se bude konat

29. 6.-2. 7.2017 
v Pastoračním centru v žirovnici. 

Obnovu povede 
Dr. Jaroslav Maxmilián Kašparů.

cena činí 1900 Kč 
(ubytování, strava, poplatky).

Přihlášky mailem na 
farazirovnice@seznam.cz 
nebo na tel. 731 405 547.

LoMEC 

Sobota 3. června 2017 v 17.00 

ČERVNoVá PoUť

římskokatolická farnost Lomec 
srdečně zve na 

POUť ZA MENŠINY,
UPRCHLÍKY A VYHNANCE

Hl. celebrantem bude 
P. Mgr. Ruslan Zassiedko, 

administrátor řeckokatolické farnosti 
v Českých Budějovicích

a děkan českobudějovického děkanátu.

římskokatolická farnost 
Strakonice a Strakonice-Podsrp

středa 31. května 2017
Svátek Navštívení Panny Marie

mše svatá v 17.30
kostel Podsrp

• růženec v 17.00

• příležitost ke svátosti smíření 
 od 17.00

• po bohoslužbě mariánské litanie

Přijďte děkovat za dar života 
a prosit na přímluvu Matky Boží 
za milosrdenství pro celý svět, 

především pro mezilidské vztahy.
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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

* Každý pátek se můžete připojit k modlitbě 
Korunky k Božímu Milosrdenství po 15. hodi-
ně se společenstvím ze Slavkovic. 

* Knížka nebo mobil? Co jsme rádi četli, 
dokud jsme byli dětmi. V Noční lince v pon-
dělí 22. května od 22.30 se těší redaktor anto-
nín Žolnerčík.

* V dalším vydání pořadu Vítejte, senioři! se 
zaměříme na brněnskou akademii třetího 
věku. Pozvání do studia před začátkem nové-
ho akademického roku přijali teolog a lékař 
- profesor Květoslav šipr, generální vikář br-
něnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek a někte-
ré aktivní posluchačky akademie. S magistrou 
Renatou Hromkovou pak otevřeme další díl 
seriálu o pohybu v seniorském věku. Ve středu 
17. května v 9.30.

* Každoročně si o 7. neděli velikonoční připo-
mínáme Světový den sdělovacích prostředků. 
U této příležitosti si redaktor antonín Žolner-
čík pozval k mikrofonu pracovníka televize 
Noe - Ondřeje Lehovce. Více ve čtvrtek 18. 
května od 20.15.

* Centrum Nazaret v Praze nabízí řadu akcí 
pro mladé lidi. od víkendových setkání, přes 
různé kurzy určené třeba snoubencům, až 
po duchovní obnovy nebo letní tábory. o aktu-
álním dění nás budou informovat ředitel centra 
P. Vojtěch Smolka spolu s Lukášem Matysem. 
Ve čtvrtek 25. května od 20.15.

* Hosty Kafemlýnku v úterý 30. května v 9.30 
budou manželé Radanka a Evžen Mikolajkovi 
z Českého šternberka. Budeme mluvit o tom, 
jakými způsoby může být modlitba součástí 
rodinného života. Evžen Mikolajek na podnět 
kněze napsal svoje zkušenosti do knížečky 
„Modlitba rodin není žádná věda“, kterou 
představíme spolu s dalšími dvěma novinkami 
s duchovní tématikou. 

* od čtvrtka 1. června vás zveme k pravidel-
nému Čtení na pokračování V ringu s Bo-
hem. Slavný francouzský boxer tim Guénard 
(*1958) vypráví o své dramatické cestě za lás-
kou a odpuštěním. Když mu byly tři roky, 
opustila ho matka. otec začal pít a chlapce 
týral. Pětiletého ho odvezli do nemocnice 
a po nějakém čase umístili do pěstounské péče 
jedné venkovské rodiny. Kvůli nespravedlivé-
mu obvinění byl v dospívání umístěn do po-
lepšovny, kde zažil další šikanu. Velmi strádal 
nedostatkem lásky, což v něm vyvolalo ne-

návist k celému světu. Po čase z ústavu utekl 
a rok živořil jako dítě ulice v Paříži, kde zapadl 
mezi dětské prostituty. Poté ho policie našla 
a vrátila do ústavu pro mladistvé delikventy. 
až v patnácti letech mu jedna soudkyně dala 
důvěru a umožnila jeho propuštění na svobo-
du. Poté začíná jeho velké dobrodružství s Bo-
hem...

* U příležitosti letošního 220. výročí narození 
Franze Schuberta nabízíme malý cyklus po-
řadů o životě a díle tohoto skladatele, který pro 
Radio Proglas vytvořil muzikolog PhDr. Voj-
těch Kyas. Vysíláme na pokračování v oktávě 
2. června v 16.55 a v pátek 9. června za pět 
minut pět.

* O amatérském divadle s láskou ke své 
profesi pohovoří herec Divadelní společnosti 
KLaS a Divadla zdrhovadlo Klášterec nad 
ohří Jan Milota v úterý 13. června ve 20.15.
 -sm-

K místům a farnostem, z nich Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří také 
farnost sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Mši sv. odtud přenášíme pátou 
neděli v měsíci od 9.00.

NaKLaDatELStVí 
PaULíNKY

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

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

Gabriele Amorth - S růžencem v ruce
Slavný exorcista se v této 
knížce se čtenáři dělí o svou 
zkušenost s růžencem jako 
s jednou z nejdůležitějších 
modliteb jeho života. Jednot-
livá tajemství růžence dopro-
vází svými zamyšleními. Kni-
hu ukončuje výběr z promluv 
a dokumentů posledních papežů věnovaných 
modlitbě růžence. Váz., 160 s., 199 Kč

Stormie Omartianová - Síla modlitby 
za vaše dospělé děti
i když je dětem osmnáct, od-
maturují a odejdou z domu, 
rodičovské povinnosti tím ne-
končí. zdá se, že odteď může-
te dělat vše, o čem jste snili, 
a kvůli výchově dětí jste na to 
dosud neměli čas. Přesto však 
zůstáváte rodiči, kteří mají o své děti starost 
i nadále, takže úkol modlit se za své potomky 
trvá dál. Brož., 280 s., 269 Kč

oD téŽE aUtoRKY: 
Síla manželčiny modlitby, 
Síla manželovy modlitby, 
Síla rodičovské modlitby, 
Síla modlitby teenagera 
a její autobiografický příběh – svědectví 
o nalezení smyslu života a víry Stormie.

Kapesní diář na rok 2018
Ke každému dni je uveden cír-
kevní a občanský svátek, od-
kaz na denní modlitbu církve 
a na liturgické texty, antifona 
k žalmu. Jedna dvojstrana za-
hrnuje jeden týden s místem 
na poznámky u každého dne. 
Do jednotlivých liturgických období roku vás 
uvedou myšlenky papeže Františka. Plastové 
desky v barvě modré a bordó.

Brož., 144 s., 90 Kč

Jean-Benoît Casterman - Láska, která 
za to stojí!
Průvodce po cestách (pravé) 
sexuality
Průvodce pro teenagery, kte-
ří hledají pravdivé odpovědi 
na své otázky o lásce, sexu 
a o všem, co souvisí s part-
nerskými vztahy. Pro ty, kdo se nechtějí ne-
chat unášet davem, ale touží stavět svůj život 
na opravdové lásce a ryzích hodnotách.

2. dotisk, brož., 82 s., cena 165 Kč

Sobota 20. května 2017

POUť Ve ZVONKOVé
římskokatolická farnost 

Horní Planá 
zve na 

pouť bl. Engelmara Unzeitiga

Poutní mši sv. v 10.30
odcelebruje 

Mons. Vlastimil Kročil, 
biskup českoudějovický.



Freska v Heliodorově síni vatikánského papežského paláce bývá nazývána „Mše v Bolseně“. Zdroj: Vatikánská muzea.

Boží Tělo a český kněz Petr

Raffael fresku maloval v roce 1512 a tak logicky dal klečící-
mu pontifikovi podobu tehdy vládnoucího papeže Julia II. Vy-
obrazení kardinálové mají rovněž podobu konkrétních osob. 
Kardinál Riario má ruce zkřížené na prsou, zatímco kardinál 
Sangiorgio je má sepjaty k modlitbě. Při mši sv. měl snad 
někdo z účastníků pochybovat o přítomnosti Kristově v pro-
měněné hostii. Když ji kněz rozlomil, skanulo z ní několik 
kapek krve na korporál. celebrujícím knězem měl být právě 
Petr z Prahy. lze se domnívat, že možnost celebrovat mši sv. 
před papežem a jeho dvorem byla pro Petra z Prahy vyzna-
menáním a projevem úcty Svatého stolce k vyslanci krále 
Přemysla Otakara II.

Na všechny přítomné učinila tato událost nezpochybnitel-
ný dojem. Papež Urban IV. se pod vlivem zázraku rozhodl 
akceptovat dlouholetou snahu převorky Juliany z klášte-
ra v Mont cornillon poblíž lutychu, (sv. Juliana z lutychu, 
1191-1258), která společně s rekluzou evou z lutychu (sv. 
eva z lutychu, 1200-1265) již delší dobu usilovala dát úctě 
k Nejsvětější Svátosti vnější, okázalejší podobu. Bulou „Tran-
siturus“ z 11. srpna 1264 proto papež, který dříve býval 
v lutychu arcijáhnem, nařídil zavést svátek Božího Těla pro 
celou církev. Korporál s několika kapkami krve ze zázraku 
v Bolseně je dnes uchováván v katedrále v Orvietu, v ca-
pella del corporale, v překrásném relikviáři, zhotoveném 
v letech 1337-1339 zlatnickým mistrem Ugolinem di Viery ze 

Pokračování z 2. strany obálky. Sieny na základě objednávky orvietského biskupa Bertrama 
Monaldeschi. Relikvie korporálu je objektem každoročního 
uctívání věřících ve slavném procesí, kdy je relikviář nesen 
ulicemi tohoto starobylého města. V r. 2011 vedl toto procesí 
kardinál Miloslav Vlk.

Jaký byl další osud Petra z Prahy? Byl nejenom královým 
kancléřem, vyšehradským proboštem, ale také olomouckým 
kanovníkem. Přestože zůstával i po r. 1275 nominálně králo-
vým kancléřem, zdá se, že na chod královské kanceláře ztra-
til vliv. Snad nesouhlasil s expanzivní, riskantní politikou své-
ho krále a oprávněně se domníval jejích neblahých důsledků. 
Královskou kancelář řídil na jeho místě jako protonotář rodák 
z jihoitalské Isernie, vyšehradský kanovník Jindřich, nazýva-
ný někdy Henricus de Isernia nebo jednoduše Jindřich Vlach. 
Toho si s největší pravděpodobností Petr přivedl z Itálie a za-
městnal v královské kanceláři jako vynikajícího odborníka – 
stylistu. Spolu s ním také otevřel na Vyšehradě v prostorách 
kapituly vyšehradskou notářskou školu, která působila pod 
vedením Jindřicha z Isernie v letech 1270-75. Někdy v tomto 
roce odchází z Prahy probošt Petr na Moravu, do Olomouce.

Po nešťastné bitvě na Moravském poli na den sv. Rufa 1278 
se osobnost kněze Petra z Prahy z archivních pramenů po-
stupně vytrácí. Od r. 1289 o něm zprávy mizí úplně. co však 
nezmizelo, je svátek Božího Těla, k jehož zavedení v celé 
církvi nezpochybnitelně přispěl český kněz Petr z Prahy.

Jan Kotous




