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Kněžské svěcení Davida Mikluše a Pavla Bicka.
Foto: Marek Novák, Člověk a víra.

Primice P. Pavla Bicka - Veselí n. Lužnicí, 25. 6. 2017

Foto: Marek Novák, Člověk a víra.
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Kandidáti kněžství přijali v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila kněžské svěcení.
Výjimečné události života diecéze se 24.
června zúčastnili kněží, jáhni i věřící napříč
Českou republikou a zahraniční hosté. Zaplněná katedrála se poté pozdravila s oběma
novoknězi.
Ve své řeči ke kandidátům kněžství otec
biskup zdůraznil pokoru Jana Křtitele, který uznal Krista jako Spasitele, a o kterou se
opírá duchovní program budoucího kněžství
obou svěcenců. „Je to Beránek Boží, ke kterému se hlásíte, a kterému budete sloužit,
za nímž chcete kráčet, a na kterého chcete
ukazovat jako na Mesiáše a Spasitele,“ uvedl. Kněžské poslání se podle něj nemůže
omezit pouze na liturgická gesta. Není otázkou jednoho okamžiku, kdy kněz ukazuje
věřícímu lidu proměněnou hostii. „Ukazovat na Krista znamená především být
s ním a žít s ním. Být knězem obětovaného
a oslaveného Beránka je o velkém závazku
a odpovědnosti. Je to veliký a nezasloužený
dar, ale také závazek mimořádného poslání
vzhledem k tomu, že lásku k Bohu je třeba
projevovat především láskou k bližnímu,“
uvedl.
Povolání ke kněžské službě je skutečný dar
Při příležitosti svěcení obou kandidátů
kněžství dále zdůraznil, že být vysvěcen
na kněze není dosažením cíle, protože skutečný cíl je jiný: „Prostřednictvím kněžství
máme sloužit Bohu a lidu. Na této cestě
nikdy neztrácejte odvahu a snažte se překonávat všechny překážky, které se objeví.
Nenechte se zlomit pochybnostmi, když vám
současný rozháraný svět bude předhazovat,
že vaše kněžství nemá smysl. Vyprošujte si
milost a sílu od Krista, abyste mohli sloužit stále lépe a účinněji,“ popřál svěcencům

otec biskup.
Otec biskup Vlastimil Kročil dále připomněl, že se jedná o vyvolení z lidu a ustanovení pro lid v záležitostech k Bohu a to
nejen pro jedinou farnost a na celý život.
Na oba kandidáty kněžství apeloval, aby
pamatovali, že toto poslání je mnohem širší. „Podílejte se na něm s láskou a radostí,
a nikdy nehledejte sebe, ale to, co je Krista
a jeho církve.“
Na symboliku aktuální chvíle podle něj také
odkázal úryvek z Písma při prvním čtení. Hospodin si vyvolil Árona ke kněžské
službě prostřednictvím zvláštního znamení
– Áronova hůl došla proměny v rozkvetlý
prut ve stavu setkávání. Na místě setkávání,
v katedrále pak skrze modlitbu a vkládání
rukou přijali svěcenci svátost kněžství…
„Přeji vám, aby vaše kněžská služba byla
vždy radostná, stále živá jako hůl Áronova.
Ať i vaše kněžství rozkvete nadějí,“ popřál
osobně oběma svěcencům otec biskup.
Kněžské svěcení přijali následující kandidáti:
Bc. Pavel Bicek (*1975)
Jáhenskou službu vykonává při Děkanství
u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Primiční mši sv. celebroval v sobotu 25. června
v 10:30 hodin ve Veselí nad Lužnicí.
Mgr. David Mikluš (*1983)
Aktuálně působí jako sekretář diecézního
biskupa. Primiční mši sv. sloužil 1. července v 10:00 v Děkanském kostele Proměnění
Páně v Táboře.
V rámci českobudějovické diecéze aktuálně
M. Bína
působí 119 kněží.

STRANA 4

Proces Mistra Jana
V českém povědomí stále přetrvává dojem,
že Kostnický koncil byl svolán jen proto, aby
odsoudil dílo Mistra Jana Husa a jeho samého dostal na hranici. Je někdy až úsměvné pozorovat, jak historické romány či filmy
- ve snaze o umělecké ztvárnění - dokážou
upravit a někdy docela překroutit historickou pravdu, bez toho, aniž by jejich tvůrci
domýšleli nebo byli schopni domyslet dopady, které mohou mít na čtenáře nebo diváky, a jakou tím mohou způsobit škodu. Mezi
takové případy patří bezesporu legendy,
které se během staletí nahromadily kolem
osobnosti a díla jihočeského rodáka, velkého myslitele a ‚ctihodného kněze‘, jak ho
nazval sv. Jan Pavel II., Mistra Jana Husa.
Je bohužel jen málo těch, kteří znají dobře
Husovo dílo, jeho krásný a vytříbený jazyk,
a kteří k němu dokáží s úctou, ale kriticky,
přistoupit, bez nějaké ideologické nálepky.
Je dobré si občas připomenout proto bez
emocí některé skutečnosti a nesetrvávat
pouze na pozici, že „šestého července... stáli sokolíci na strahovských hradbách…“
Kostnický všeobecný koncil byl svolán jednoznačně ze stále narůstající potřeby odstranit zhoubné schizma v katolické církvi.
Rozhodnutí svolat koncil padlo při setkání
římského krále Zikmunda s papežem Janem
XXIII. na podzim roku 1413 v Lodi. Jestli byla na pořadu i otázka situace v Českém
království, kde se lavinovitě šířilo Wyclifovo
učení, považované církví za bludné – kacířské, zcela určitě nevíme. Skutečnost je taková, že už v červnu papež vyzval osobním
listem krále Václava IV., aby zasáhl, protože
v Čechách existují kacíři, kteří podvracejí papežský stolec.
A nebyly to výzvy jenom z Říma nebo z Říše.
Tak např. kancléř pařížské univerzity Jan
Gerson napsal tehdejšímu pražskému arcibiskupovi Konrádu z Vechty, aby za pomoci
světské moci vymýtil kacířství ze své provincie. Ten prohlásil, že je k tomu připraven
a dokonce poslal do Paříže s tímto oznámením svého osobního zmocněnce.
Proti Janu Husovi byl v té době veden u papežské kurie oficiální spor v souvislosti s vyhlášením klatby nad Husem a jeho společníky
pražským arcibiskupem 18. července 1410.
Tím byl v té době Zbyněk Zajíc z Hazmburka, kterého studenti překřtili na Zbyňka Zajíce Abecedu, jenž „spálil knihy nevěda, co
je v nich zapsáno“. Dochovaný a mnohokrát
citovaný popěvek pražských žáků odráží
tehdejší situaci jako nic jiného. Hus a jeho
společníci protestovali totiž proti spálení Wycliffových spisů v Praze a proti arcibiskupovu rozhodnutí se odvolali k papežské kurii.
O  celé záležitosti rozhodoval v Římě kardinál Colonna, který předvolal Husa před svůj
soud. Z  dochovaných archivních materiálů
je zřejmé, že arcibiskup svá rozhodnutí ne-

Mistr Jan Hus. Autor Josef Krejsa, originální
dřevoryt z cyklu „Šumava a Husův kraj“.

měl sílu v Čechách prosadit. Hus se odmítl
do Říma před soud dostavit a jmenoval své
zástupce. Své plnomocníky jmenoval ovšem
i arcibiskup a vybavil je hodnotnými dary,
kterými měli jeho jménem motivovat papeže
a rozhodující úředníky kurie. Mezi arcibiskupovými dary nacházíme koně, poháry, drahocenné prsteny apod.
Protože se Jan Hus před kardinála Colonnu
nedostavil, vynesl tento ve stanovené lhůtě, tj.
v únoru 1411, rozsudek pro „nestání“, označil Husa za neposlušného a uvalil na něj klatbu. Samozřejmě, že Husovi zástupci tuto věc
odmítli a obvinili rozhodujícího kardinála
Colonnu z podjatosti. Mezi řádky ovšem zaznělo i obvinění z přijímání úplatků...
Pro další období je důležité sledovat Husovu záležitost ze dvou pohledů. Je to nejprve
průběh jeho procesu u kurie a za druhé domácí spory, které ovlivňovaly jeho postavení
v Čechách. Husův zástupce v Římě, M. Jan
z Jesenice, byl patrně velmi odvážný člověk.
Příhoda, ke které došlo v českém hospici
v Římě koncem června 1411, je téměř neznámá. Jan z Jesenice se zde dostal do prudkého
sporu s Husovými odpůrci, zejména s Michalem de Causis, který usiloval proti Husovi
o vznesení žaloby z kacířství. Jesenic měl dokonce vyslovit výstrahu, že ti, kdo vystupují
proti Husovi, se nebudou smět vrátit do Čech.
V Praze zatím vrcholil spor mezi Václavem
IV. a tehdejším arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazmburka. Král vydal totiž příkaz,
aby arcibiskup nahradil majitelům hodnotu
spálených Wyclifových spisů.
Když tak arcibiskup neučinil, nařídil král zabavit platy a důchody pražských kanovníků
a jiného duchovenstva.

A v této chvíli se setkáváme v Římě s dalším
z kardinálů Franciscem Zabarellou, později
známou postavou kostnického sněmu i tribunálu. Zabarella byl nejen vynikající kanonista, znalec práva, ale zřejmě i poctivý,
odpovědný člověk. Toto objektivní hodnocení je poněkud v rozporu s negativní optikou,
jakou byl posléze vnímán po staletí v Čechách, snad naposledy v Tylově dramatu „Jan
Hus“. Ostatně i císař Zikmund, „liška ryšavá“, v českých zemích nenáviděný a přitom
důstojný nástupce svého otce císaře Karla IV.
Zastavil nejenom pronikání Turků do Evropy,
ale především jeho působením bylo v církvi
odstraněno dlouho trvající schizma.
Ale vraťme se k Zabarellovi. Byl to on, kdo
připustil, aby články na Husovu obranu přednesené Jesenicem byly přijaty a svědecky
prokázány. V této chvíli začali Husovi odpůrci usilovat o odstranění M. Jana z Jesenice,
který si vedl jako Husův zástupce tak obratně
a úspěšně. Michal de Causis obvinil Jesenice
z hlásání bludných názorů a podal na něho
žalobu pro kacířství. V březnu 1412 dosáhl
svého. Na jeho popud byl Jesenic v Římě
uvězněn. Z  procesu byl posléze odvolán
i kardinál Zabarella. Husovi odpůrci dosáhli
dílčího vítězství.
Krátce poté se v Praze rozhořela aféra s odpustky. Svým bojem proti odpustkům ztratil
Hus podporu krále Václava IV.
V Římě se zatím znovu vyměnil v Husově
při soudce. Stal se jím kardinál Pietro degli
Stephaneschi, energický muž, který neváhal
a vynesl v červenci 1412 rozsudek. V důsledku významně zostřil Husovu původní
klatbu a tím ztížil i jeho postavení. Dopravit rozsudek z Říma do Prahy trvalo tehdy 3
měsíce. Zveřejněn byl v Praze někdy v říjnu
1412. Husa uvedl nejen do neudržitelného
postavení, ale znamenal i konec všem nadějím. Do kouta zahnaný Hus porušil veškerá procesní pravidla a odvolal se při kázání
proneseném 18. října 1412 ke Kristu. Tímto
svým aktem, který může zdánlivě vypadat
jako skutek veliké morální síly, se odvrátil
od soudu církevního, odepřel mu poslušnost
a respekt, a pokusil se ho nahradit institutem
vyššího zákona Božího. Zákonitě narazil nejen na prudký odpor kompetentních církevních autorit, ale pro futuro si svou nezáviděníhodnou situaci zásadně zkomplikoval.
To už byl pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc
z Hazmburka více než rok po smrti. Zemřel
v Bratislavě ve věku 36 let, když zcela vysílen českými církevně politickými zápasy jel
hledat pomoc u krále Zikmunda. Administrátorem pražské arcidiecéze se stal Konrád
z Vechty, olomoucký biskup. Na stolec sv.
Vojtěcha byl intronizován 17. července 1413.
Pro zklidnění situace v Čechách prakticky
nic nepodnikl. Naopak mlčky toleroval, když
Pokračování na 5. straně.

STRANA 5

Sympozium v jubilejním
roce Fatimy

Pokračování ze 4. strany.

v listopadu 1414 začal kněz Jan z Hradce
z podnětu Jakoubka ze Stříbra v pražském
kostele sv. Martina ve zdi podávat „pod obojí
způsobou“. A tím se vlastně vracíme na začátek našeho vyprávění o procesu Mistra Jana
Husa.
Je velmi pravděpodobné, že k „odvolání
ke Kristu“ motivovaly Husa dvě legendy,
tehdy velmi rozšířené. Ta první se týkala
pražského biskupa Ondřeje, který měl konflikt s králem Přemyslem Otakarem I. o práva
a svobody církve. Protože se mu nedostalo
v Římě spravedlnosti, odvolal se ke Kristu volaje papeže na Kristův soud do tří dnů
po své smrti. Papež pak skutečně zemřel.
Tou druhou legendou byl případ anglického
lincolnského biskupa, který se proti papeži
Inocenci IV. rovněž odvolal ke Kristu. Tuto
legendu znal Hus z Wycliffových spisů a oběma legendám věřil. Husovo odvolání ke Kristu má však oproti ostatním jednu zvláštnost. Obrací se totiž ke Kristu s odvoláním
ve vlastní trestní věci jako k další procesní
instanci. Přitom Husova klatba nebyla klatbou proti rozhodnutí ve věci samé, ale trestem za zjevné porušení procesního pořádku.
Husovo zatčení v Kostnici a jeho výslechy
byly proto pokládány za pokračování procesu
u papežské kurie.
Není účelem tohoto článku zaobírat se podrobně Husovým slyšením před kostnickým
koncilem. Cílem bylo poukázat na některé
skutečnosti, které nejsou obecně známé nebo
v četnosti událostí, které po sobě následovaly se závratnou rychlostí, vymizely. Husovy
představy o jednání před koncilem byly úplně
odlišné a jeho právně-teologické názory narazily na mechanismus platného práva církve.
Základním problémem bylo, že odmítal odvolat heretické články, které nehlásal. Protože stál na principu, že nemůže odvolat kacířství, kterým se neprovinil, odmítl pokusy
o záchranu, které byly činěny z různých stran,
krále Zikmunda nevyjímaje. Také tvrzení, že
král ve smrtelném hříchu není králem, bylo
od Husa krajně netaktické a jen zdůraznilo
možné nebezpečí, které hrozí nejen církevní hierarchii nýbrž i představitelům světské
moci. Naprázdno vyzněl i pokus nám známého kardinála Zabarelly, který se snažil přimět
Husa alespoň odvolat omezenou formuli jeho
článků. Koncil by byl Husovo odvolání zcela
určitě přijal a také se mu je snažil usnadnit.
Bohužel 20. června 1415 Hus i poslední pokusy odmítl.
Svým přátelům sdělil 21. června 1415, že nechce uznat za bludné články, které mu byly
přiřčeny falešnými svědky. Základním problémem však bylo, že Hus nerespektoval církevní soudnictví v jeho svrchovanosti nalézat
pro církevní vztahy právo. Podle norem kanonického práva, které aplikoval kostnický koncilový tribunál, se Hus provinil. A k takovému závěru došla i „Husovská komise“, kterou

Hradec Králové-Koclířov
4.-7.10.2017

Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i laiků
k účasti na teologicko-pastorálním
sympoziu o Fatimě. Bude zahájeno
ve středu 4. 10. 2017 v Hradci Králové
v Novém Adalbertinu a pontifikální
mší sv. v 18. 30 hod. v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Sympozium bude ve dnech 5.-7. 10. 2017
pokračovat v Českomoravské Fatimě
v Koclířově.
zřídil v roce 1999 tehdejší pražský arcibiskup
kardinál Miloslav Vlk. Její hlavní znalec,
dnes již bohužel zemřelý doc. JUDr. Jiří Kejř
CSc., právní historik, náš přední odborník
na husitství a M. Jana Husa, sám evangelického vyznání, konstatoval: „Hus se dostal
před soud kurie sám svým odvoláním proti
rozhodnutí arcibiskupa Zbyňka o odevzdání
a spálení knih. Do beznadějného postavení
se přivedl porušením jakýchkoli procesních
pravidel odvoláním ke Kristu a dovršil svoji tragédii nepochopením, že do Kostnice jde
na soud a ne ke scholastické disputaci“.
Závěry Husovské komise a výsledkem následného sympozia ve Vatikánu byly překonány v hlavních rysech historické rozpory
o povaze M. Jana Husa a jeho poměru ke katolické církvi. O  překonání zbytečných rozporů, zaviněných v minulosti většinou předpojatou nesmiřitelností, svědčí i tehdy časté
otázky novinářů typu „Kdy bude Jan Hus
svatořečen?“ Na to odpovídal kardinál Vlk
většinou s úsměvem: „Ale my jim ho přece
nemůžeme brát…“
Jan Kotous

Klokoty u Tábora
1. SRPNOVÁ SOBOTA
P. Jan Kuník,
člen komunity redemptoristů
na Svaté Hoře

5. srpna 2017
začátek v 16.00
Klokotské hodinky

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA
P. Jan Kulhánek,
farní vikář v Sušici

2. září 2017
začátek v 16.00
Klokotské hodinky

Jako hlavní hosté a přednášející z řad biskupů přijali pozvání kard. Dominik Duka
OP, Mons. Tomáš Galis, biskup žilinský,
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký,
a Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.
Z portugalské Fatimy dorazí vicerektor
poutního místa P. Vítor Coutinho, Dr. Pedro
Valinho, generální sekretář Světového apoštolátu Fatimy Nuno Prazéres.
Přednášející z ČR: ThLic. David Bouma,
Th.D., PhDr. Štěpán Maria Filip OP, P.Mgr.
Jan Paseka a Mons. Pavel Dokládal.
Sympozium a slavení jubilea Fatimy v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské, kterou převezmeme při národní pouti do Fatimy 13. 9., bude v ČR zakončeno na svátek
Panny Marie Růžencové na 1. mariánskou
sobotu 7. 10. 2017 v národním centru Fatimy v Koclířově slavnostní bohoslužbou
a odevzdáním naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni zasvěcením Bohu.
Účastnický poplatek 300,- Kč na celé
sympozium (4 dny) nebo 90,- Kč/den (pro
předem přihlášené) bude možné uhradit
na místě.
Na požádání pro předem přihlášené během sympozia zajistí pořadatelé ubytování
i stravu.
Přihlásit se je možné v Koclířově: mob.
731 646 800 nebo e-mailem: recepce@
cm-fatima.cz.
INFORMACE k podrobnému programu
sympozia a Jubilea Fatimy v českých a moravských diecézích na www.fatima2017.cz
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Noví vikáři se ujímají služby
Do čela dvou vikariátů nastupují noví duchovní. Prvního července se P. Josef Sláčík ujal úřadu okrskového vikáře v Pelhřimově, zatímco do Prachatic nastoupil P. Petr Plášil. Zajímalo nás, jak se na nové působiště těší a s jakými plány se ujímají
služby v novém působišti.
Jak jste přijal zprávu o změně svého působiště? S jakými očekáváními se ujímáte
úřadu?
P. Petr Plášil: Zpráva o tom, že se budu stěhovat na nové působiště, mě dost překvapila, protože v Bechyni jsem sloužil jako kněz
teprve dva a půl roku. To je přesně ta doba,
kdy už člověk místo a lidi pozná a může začít systematicky pracovat. Biskup Vlastimil
mi však oznámil, že mě potřebuje na novém
místě, a já jsem jeho rozhodnutí prostě akceptoval. Protože jsem přeložen na větší místo a mám se stát okrskovým vikářem, očekávám především více práce a také její týmový
charakter.
P. Josef Sláčík: Bylo pro mě Božím darem,
že jsem mohl prožít v Prachaticích třináct let
a v tomto kraji téměř pětadvacet let. Působil
jsem totiž předtím v Netolicích. Za tu dobu
zakořeníte, poznáte kraj, lidi, rodiny… Je
tedy pochopitelné, že zpráva o změně působiště mi přinesla vnitřní bolest a smutek, ale
také se prohloubila vděčnost k Bohu i lidem
z tohoto kraje za dary, které jsem směl přijímat.
S jakými očekáváními se ujímám úřadu?
Pevně věřím a mám tu zkušenost, že nás
Bůh vede životem, pokud se mu nebráníme.
Vnímám i v této změně Boží vanutí a jeho
působení. Chci se nově učit vnímavosti pro
jeho vedení, citlivosti pro jeho plány, určité
pohotovosti k slyšení jeho hlasu, který k nám
přichází i skrze druhé lidi, skrze farníky.
S každou změnou přichází také určitá doba
hájení; jak tohoto období využijete a jaké
budou vaše první kroky?
P. Petr Plášil: Předpokládám, že v novém
působišti budou rozumní lidé, kteří pochopí, že začátek je vždy hodně náročný. Také
doufám, že se budou snažit pochopit to, že
každý kněz je jiný, má jinou povahu, jiné
životní zkušenosti, a že nebudou příliš srovnávat. Rád bych se zpočátku především seznámil s lidmi ve farnosti, kteří pro její život
něco dělají. Můj předchůdce byl v tomto dost
úspěšný a tak bych na to rád navázal a přizval
ke spolupráci na Boží vinici co nejvíce lidí.
P. Josef Sláčík: Ano, je potřebná určitá doba
k tomu, aby se člověk zabydlel, uspořádal si
nově věci, seznámil se s chodem farnosti, zorientoval se v novém prostředí, pochopil historii působení svých předchůdců, jejich snahy a priority. Je potřeba času na seznámení
s novými lidmi, s novými spolupracovníky.
Je nutný čas k naslouchání farníkům, kteří
jsou ochotni předložit své podněty, pohledy,
náměty. V neposlední řadě je nutné, a vyžaduje to též čas, najít a nastavit obapolně výhodné a schůdné pravidla spolupráce s nej-

P. Josef Sláčík, foto Farnost Prachatice

P. Petr Plášil, foto Marek Novák, Člověk a víra

užším spolupracovníkem, tedy s kaplanem
P. Martinem. Je pro mě velkou výhodou, že
jsem měl možnost se s ním potkat již v Prachaticích, kde asi půl roku působil. Dovolte
mi malou odbočku. Chtěl bych mu poděkovat za práci, kterou zatím odvedl. Bylo pro
něj ohromně náročné, aby chvíli po vysvěcení přebral postupně sám agendu celé farnosti...
Uplatníte svoje zkušenosti z předchozího
působení?
P. Petr Plášil: Zkušeností z předcházejících
působení mám poměrně hodně, protože budu
už na pátém místě. Za posledních šest let se

stěhuji již potřetí. Moje základní zkušenost
je to, že každá farnost je jiná a nemá smysl
nastupovat na nové místo s nějakými příliš
konkrétními představami. Je naopak potřeba
snažit se poznat místní specifika a možnosti
a ty rozvíjet. Protože je zatím vůbec neznám,
nemohu k tomu říci nic konkrétního.
P. Josef Sláčík: Není myslitelné, aby člověk
nevyužil svých zkušeností. Svým způsobem
je to naše permanentní vzdělávání. Člověk
se učí stále, každým dnem nabírá nové zkušenosti. Učíme se ze svých chyb i úspěchů.
Zároveň však vnímám, že v našem povolání
nejsou zkušenosti plně převoditelné. Už jen
proto, že každé farní společenství je jiné,
každý člověk si nese svá obdarování, svá
charismata. Mnohé je specifické. Také čas
nestojí, ale přímo letí. Děti, mladí lidé, střední generace i staří byli jiní a jinak prožívali
svůj život, když jsem nastoupil v devadesátém prvním roce v Klatovech, než je tomu
dnes v té samé farnosti. Stačí si jen připomenout nepředstavitelný rozvoj techniky.
V té době téměř nikdo kolem mě, včetně
mě, neměl mobil, nevlastnil počítač; bylo
dost rodin, kde nebylo ani jedno auto. V té
době byla směšná otázka - co je to rodina?
Bazální vědomí určitých hodnot bylo jasné
a nezpochybnitelné. Cesta do zahraničí byla
vnímána jako něco mimořádného. V té době
kolem mě byli jen jednotlivci, kteří měli nějakou zkušenost s dlouhodobým pobytem
v zahraničí, a téměř nikdo, kdo by byl delší
dobu v Zámoří. Dnes mám přátele, kteří žijí
svá manželství v zemích EU a partnera mají
z Jižní či Severní Ameriky. Žijeme v jiných
a stále se měnících podmínkách. Zkušenosti
jsou jistě velkým vkladem, ale je nutné věci
a přístupy promýšlet nově, kreativně, prostě
zkoušet nové a vytvářet a sbírat další zkušenosti.
Znáte aktuální situaci v místě? Na co se
chcete zaměřit a v jakých oblastech vidíte
možnosti rozvoje vikariátu?
P. Petr Plášil: Situaci na novém místě znám
zatím jen málo. Naopak znám velmi dobře
několik kněží, kteří působí ve vikariátu, a těším se na spolupráci s nimi.
P. Josef Sláčík: Vikariát znám zatím jenom
letmo. Je mým úkolem se s ním seznámit.
Snad jen obecnou poznámku. Kněží je nedostatek a v dohledné době není možné očekávat prudké změny v tomto směru. Vnímám to
jako velkou výzvu pro daleko širší zapojení
laiků do pastoračních a evangelizačních oblastí života církve. Tedy učit se větší otevřenosti pro spolupráci s laiky, ochotu využívat
jejich charismat, jejich otevřenosti a ochoty
pro šíření evangelia a života z něj.  M. Bína
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Školní rok na BiGy zahájí již nový ředitel
Martin Maršík se oficiálně ujal vedení
českobudějovického Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Dosavadní ředitel Zdeněk Dvořák řídil gymnázium
od jeho založení v roce 1990 biskupem
Miloslavem Vlkem.
Při příležitosti ukončení školního roku poděkoval diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil za dosavadní dlouholeté úspěšné vedení
a rozvoj církevního gymnázia Zdeňku Dvořákovi. Pod jeho vedením se podařilo vytvořit
instituci, která vzdělává, ubytovává a stravuje, nabízí tedy takříkajíc komplexní servis.
Velkým úspěchem bylo získání kostela sv.
Rodiny, což škole umožnilo rozvoj bohatého duchovní a kulturního života. Biskupské
gymnázium si i v dnešní udržuje aristotelovský vzdělanostní rozhled, o studium na něm
je velký zájem, a jeho absolventi jsou velmi
úspěšní.
Odcházející ředitel Zdeněk Dvořák připomněl okamžiky zahájení provozu také v případě Církevní základní školy - součásti BiGy
je od školního roku 2002/03, s kapacitou 450
žáků v rozsahu 1.-9. třída. Tu Biskupství českobudějovické převzalo od města České Budějovice, když mělo v plánu ukončit její provoz. „Do prvního ročníku se tehdy přihlásilo
cca 15 dětí, dnes jich můžeme přijímat 60-70,
ale hlásí se jich mnohem více. Zájem rodičů
i žáků svědčí o tom, že se nám podařilo vybudovat dobrou pověst naší základní školy,“
uvedl Zdeněk Dvořák.

Martin Maršík se představil kolegům z BiGy. Foto: Miroslav Bína.

Zdeněk Dvořák

Mons. Vlastimil Kročil děkuje odcházejícímu
řediteli při mši sv. na závěr školního roku.

můžeme v rámci českobudějovického školství
vytvářet ostrůvky prosazující křesťanské hodnoty. V tomto směru chci i nadále pokračovat,“ řekl nastupující ředitel.

Martin Maršík (funkce se ujal 1. července)
poděkoval biskupství za dlouhodobou podporu, které si je podle svých slov vědom a která
není pouze morální.
Také z hlediska majetkových investic a vybavení církevních škol jsou obě v podstatě
srovnatelné se školami zřizovanými městem
České Budějovice, s řádově násobnými rozpočtovými možnostmi. „Díky této podpoře

Martin Maršík

Ing. Martin Maršík, Ph.D. je českobudějovický rodák. Vystudoval ČVUT v Praze, doktorandské studium ukončil na Provozně ekonomické fakultě ČZU také v Praze. Od roku
1993 pracuje jako vysokoškolský učitel. Zaměstnání pedagoga přerušil působením v diplomatických službách jak v České republice,
tak i v zahraničí. Je zastupitelem města České
Budějovice a byl náměstkem primátora pro
oblast školství a sociální věci. Martin Maršík
je ženatý a má čtyři děti ve věku od 5 do 15
let. 
Miroslav Bína
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P. Klimczuk požehnal novou expozici v Muzeu Mirovicka
Za přítomnosti vzácných hostů a desítek návštěvníků z řad široké veřejnosti
byly v sobotu 17. června otevřeny další expozice Muzea Mirovicka v Pohoří.
O zpestření slavnosti konané po dohodě
s duchovním správcem P. Klimczukem
v přilehlém kostele sv. Petra a Pavla se
postaraly žákyně z mirovické základní
školy hudebním vystoupením i mluveným slovem.
V přízemí budovy původní obecné školy,
nyní Muzea Mirovicka, přibyla sekce F, která
je věnována farnosti mirovické a pohořské.
Dominantou této expozice jsou velkoformátové fotografie interiérů - kostela sv. Klimenta v Mirovicích, sv. Petra a Pavla v Pohoří
a kaple sv. Jana Nepomuckého v Horosedlech. Kromě nich se zde nachází řada exponátů s podrobnými popiskami. Církev hrála
po staletí v dějinách našeho kraje neodmyslitelnou úlohu. Doprovázela naše předky
od kolébky, přes křty a svatby až k poslednímu odpočinku na místních hřbitovech.
Levou část přízemí jednopatrové budovy,
která až do roku 1976 plnila svoji osvětovou
a vzdělávací funkci, obsadily opět po 41 letech práce dětí. Na deseti závěsných panelech
jsou umístěny výtvarná díla žáků mirovické
základní a mateřské školy.
O  další využití nádherného prostoru se postarala Marcela Vejcharová se svými žáky
z keramického kroužku při základní škole
v Čimelicích. Všechny výkresy i keramiku
jejich autorky a autoři vlastnoručně opatřili
jmenovkami. Návštěvník se tak ocitá ve skutečné galerii dětského výtvarného umění mi-

rovicko-čimelického mikroregionu.
Poděkování za účast a s ní spojená povzbudivá slova při budování vesnického muzea patří
senátorovi obvodu Tábor Jaroslavu Větrovskému, náměstkovi hejtmanky Jihočeského
kraje Pavlu Hrochovi, řediteli Hornického
muzea v Příbrami Josefu Velflovi, zástupci
ředitele Prácheňského muzea v Písku Janu
Adámkovi a duchovnímu správci farností Mirovice a Pohoří P. Mariuszovi Klimczukovi,
který obě nové expozice také požehnal.
Poděkování za pečlivou dlouhodobou práci spojenou s budováním Muzea Mirovicka

patří Pavlu Sučkovi a fotografovi Františku
Heřmanovi.
A  závěrečné velké poděkování patří starostovi obce Mišovice Vladimíru Čelakovskému a jeho spolupracovníkům z obecního
zastupitelstva za realizaci myšlenky umístit
do čtyřicet let nevyužité budovy obecné školy
mikroregionální muzeum, a tak nejen posílit
turistickou atraktivitu Mirovicka, ale i zachovat dědictví našich předků nám, obyvatelům
této oblasti.
Marie Hrdinová,
místostarostka města Mirovice

Karmelitánské knihkupectví otevřelo s požehnáním
Karmelitánskému knihkupectví v novém působišti požehnal David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze.
„Jsem rád, že Karmelitánské nakladatelství,
které nabízí hodnotné tituly, v Českých Budějovicích zůstává. Jestliže platí, že je člověk stvořen k obrazu Božímu, pak také platí,
že k nám Bůh promlouvá skrze lidské dílo,
např. také v podobě knih,“ řekl David Henzl.
V knihkupectví naleznete široký výběr literatury duchovní, teologické a odborné – např.
psychologii, historii, filozofii, pedagogiku atd.
Podle vedoucí obchodu Veroniky Kučerové
má zde své místo i nemalá nabídka regionální
literatury, též i světová a česká beletrie a poezie. „Na své si zde přijdou i malí čtenáři, kteří
mají v obchodě vyhrazený koutek věnovaný
dětským knihám – od leporel až po knihy pro
dospívající. Zakoupit zde můžete také mešní
a jiná kvalitní vína či klášterní produkty – lahodné džemy od trapistů z Nového Dvora či
léčivé sirupy a džemy z Klášterní officíny, jenž
se vyrábí dle staré benediktinské receptury
v Rajhradě u Brna,“ uvedla Veronika Kučerová.

Od konce června můžete knihkupectví (dříve knihkupectví U Mikuláše), které přesídlilo
z ulice Kněžská, navštívit v domě u sv. Jose-

fa na adrese: Na Sadech 19, České Budějovice. Na setkání se těší prodejní tým.
Miroslav Bína
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Diecézní katechetické středisko

Dětská vikariátní pouť v Blatné 20. května 2017

DIECÉZNÍ
KATECHETICKÉ
STŘEDISKO

Zpočátku jsme se trochu obávali nízké účasti, když z farností od Vodňan vyjelo jen přes
20 dětí. V předchozích letech jich bývalo
z vikariátu kolem 80 a po několikatýdenních přípravách by nám to přišlo líto. A jak
zvládneme zaplatit fakturu za autobus…?
Ale situace byla v Božích rukou, děti se sjely
z různých směrů auty s rodiči do obvyklého
počtu a naši finanční dobrodinci byli štědří
– strakonickému vikáři P. Romanovi, který
obávaný výdaj zaplatí, jsme přispěli téměř
polovinou celkové částky – díky!
Velmi štědří byli také blatenští hostitelé. Už
v době společných příprav jsme poznali, jak
skvělý organizátor a dobrý pastýř je jejich farář
P. Marcin. Škoda, že i on po 5 letech smlouvy,
jak ji polští kněží dostávají v naší diecézi, odchází. V Blatné sestavil z ochotných a šikovných farníků tým, který na farní zahradě nejen
připravil bohaté a téměř dokonalé materiální
zázemí, ale také aktivně se všemi katechety
spolupracoval na 5 stanovištích kolem kostela.
Zahájení mší sv. v blatenském kostele Nanebevzetí Panny Marie, jehož interiér je zajímavě
neobvyklý, se strakonickou farní kapelou a živou promluvou P. Jendy Turka děti dobře uvedlo do tématu Panny Marie jako našeho vzoru.
Rozděleny do 5 barevných skupin pak začaly
postupně plnit jednotlivé úkoly stanovišť s takovým zájmem, že jen málokdo si vzpomněl
na nějakou svačinu. Děti stavěly bránu, kterou
mohl anděl vejít k Panně Marii při zvěstování
i do našich srdcí, učily se dobrému vztahu k počatému životu u tématu setkání těhotné Marie
a Alžběty, povídaly si o Světle světa a zdobily
svíčky na stanovišti se Simeonem, Annou a řeholními sestrami, svatebčanům v Káně pomáhaly nalévat vodu a víno a s učedníkem Janem
a Pannou Marií pod křížem psaly či kreslily
vzkazy Ježíši. Závěrečné zastavení si připravil
pro všechny společně pan farář v jím vybudovaném růžencovém zákoutí zahrady s lurdskou
sochou Panny Marie, krásnými ikonovými
obrazy všech růžencových tajemství na zdech
a s růžencem z velkých kamenů na zemi. Tady
nám vysvětlil a děti naučil základní růžencovou modlitbu Zdrávas.
K občerstvení z místních dobrot už děti ani
moc pobízet nemusel, všichni si rádi při jídle
odpočinuli před společnou výpravou na místní
zámek. Jeho prohlídku jsme zakončili ve sklepení plném strašidel a vydali se do parku krmit
krotké daňky. Po závěrečném požehnání a obdarování v kostele ti nejmenší zpáteční cestu
v autobuse sladce prospali.
Konečně se dobře vyspat bychom přáli také
naší vedoucí katechetce Kátě, která svou obětavostí zvládla mnoho organizačních starostí,
a velké díky Blatenským pod vedením hlavního organizátora Luboše. Kde se sejdeme
za rok?  Za katechety strakonického vikariátu
Marta Mrvíková

Dětská vikariátní pouť v Ratibořských
Horách: Neztrácej odvahu!
V roce 100. výročí zjevení Panny Marie
ve Fatimě jsme v táborském vikariátu oslavili také 20. výročí konání dětských vikariátních poutí. První vikariátní pouť se konala
v roce 1997 právě v Ratibořských Horách,
v rámci oslav Svatovojtěšského milénina
– zdejší kostel je zasvěcen sv. Vojtěchovi.
V rámci programu letošní pouti jsme se snažili dětem přiblížit obě tyto události.
Pouť byla zahájena 22. května mší sv. v kostele sv. Vojtěcha, kterou celebroval kaplan pro
mládež P. Dominik Ettler. V obětním průvodu

děti přinesly růžencové desátky (děti v celém
vikariátu je vyráběly v hodinách náboženství) a krabičku s prosbami, které bylo možno předložit Panně Marii – její obraz vytvořili
žáci ZŠ Orbis-Pictus v rámci celodiecézního
Projektu do škol. Na závěr mše sv. poutníci
dostali požehnání relikviářem sv. Vojtěcha.
Poté se pak všichni přesunuli do Kulturního
domu, kde bylo připraveno sladké pohoštění
a po něm již děti ze ZŠ Mladá Vožice představily výsledek svého zapojení do Projektu
Pokračování na 10. straně.
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Jako doma...

V sobotu 17. června 2017 jsme z obou
českobudějovických vikariátů zavítali
do Prachatic jako poutníci.
Program začínal poutavým divadlem o životě
sv. Jana N. Neumanna, vzácného prachatického rodáka. Vzácného nejen svým způsobem života, ale především tím, že byl před 40
lety církví svatořečený. A to je pro Prachatické možná něco jako „protekce v nebi“…
Po mši sv. v kostele sv. Jakuba bylo v hospicovém parku připraveno pro poutníky grilování, volný vstup do muzea, hry, soutěže…
Klidná atmosféra Janova rodného domu mi
připomínala nedělní odpoledne, kdy člověk
sice musí umýt nádobí po dobrém obědě, ale
pak už se může věnovat jen tomu krásnému,
nač mu jindy nezbývá čas. Může si povídat si
s přáteli, zpívat, tančit, sportovat nebo jen tak
blbnout s dětmi a neřešit žádné pracovní zbytečnosti… A snad se mnou budete souhlasit,
že se pak člověk opravdu cítí jako doma…
Krásným zakončením pouti bylo požehnání
v kostele sv. Jakuba ostatky prachatického
světce. Tak kéž nás jeho - nejen duchovní pracovitost a skromnost motivují a posilují
pro všední dny.
Ráda bych touto cestou poděkovala Lence
Hanžlové, která nás s otevřeným srdcem přijala a zprostředkovala nám zázemí v hospicovém parku a v Janově rodném domě. Velké
poděkování patří i sestrám boromejkám, které se o nás staraly jako maminky.
Také bych chtěla velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při soutěžích
a celé organici…
Klidnou a laskavou atmosféru tohoto místa
bych vám přála zažít. Začínají prázdniny, tak
budete-li mít čas, zajeďte do Prachatic a snad
mi dáte zapravdu…
Z Budějovic přeji všem krásné léto!  -mp-

Stavění kostelů...

Pokračování z 9. strany.

do škol – krátké divadelní představení o životě sv. Martina. Po skončení scénky se pak
se již poutníci postupně po skupinách (pro ty
„čekající“ měli deváťáci ze ZŠ Orbis-Pictus
připraveny sportovní aktivity) mohli vydat
na putování okolo Ratibořských Hor.
Na trase putování byla čtyři stanoviště zaměřená na obě letošní výročí. Na prvním
stanovišti s názvem Není zjevení jako zjevení P. Michal Pulec dětem vysvětlil, co jsou
to mariánská zjevení, na kterých místech
ve světě se Panna Maria ukázala a proč si ji
v každé zemi zobrazují trochu jinak. Na druhém stanovišti (Portugalské špunty) jáhen
Václav Mikula děti zábavnou formou seznamoval s portugalskými reáliemi.
Zjevení Panny Marie ve Fatimě na dalším
stanovišti dětem přiblížila Jana Kášková.
Děti si mohly vyzkoušet oblečení, jaké nosi-

li fatimští pasáčci, sestavit puzzle s ovečkou
a postupně vytvářely veliký růženec, na jehož
zrnka napsaly svá jména.
Poslední stanoviště poutníky zavedlo již zpátky ke kostelu sv. Vojtěcha do Ratibořských
Hor – Jana Ryjáčková zde zjišťovala, co si
děti pamatují ze života sv. Vojtěcha (mluvil
o něm P. Dominik při kázání); pak si děti zasoutěžily, kdo postaví nejvyšší „břevnovský
klášter“ z různých papírových krabiček. Postupně navracející se poutníci měli možnost
připojit se k modlitbě růžence v kostele a pak
už všechny čekalo závěrečné individuální požehnání, rozeslání poutníků a předání dárků
z pouti.
Velké díky patří farnosti (P. Mariusz Piwowarczyk, Petr Svoboda) a také obci Ratibořské Hory za vlídné přijetí 220 poutníků,
a všem ostatním, kteří se zapojili do organizace této jubilejní vikariátní pouti.
-mš-

Oslavy 40. výročí svatořečení Jana N. Neumanna
v Prachaticích
Letošní oslavy prachatického světce, misionáře a biskupa filadelfského obohatilo mnoho doprovodných akcí.
Poslední květnovou sobotu si vikariát Prachatice společně s děkanátem FreyungGrafenau připomněl českoněmecké kořeny
světce v rámci Pouti rodin v Novém Údolí
a Haidmühle. Celoroční výtvarný a literární
projekt byl vyhodnocen na Den dětí 1. června. Vítězné práce je možné si prohlédnout
v kostele sv. Jakuba a v rodném domě světce
v Prachaticích.
Hlavní poutní bohoslužbě v sobotu 17. června předcházelo hudebně-dramatické pásmo
o životě světce. Připravili jej farníci a chrámový sbor při kostele sv. Jakuba pod režijním
vedením boromejky S. Jany Pavly. 
-lh-
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Ohlédnutí za Vikariátní dětskou poutí v Počátkách
Naše jubilejní 20. dětská pouť pelhřimovského vikariátu se letos konala
v sobotu 27. května 2017 v Počátkách.
Měla téma: „Voda je dar aneb Putujeme
k pramenům“.
Pouť jsme začali v počáteckém kostele sv.
Jana Křtitele přivítáním a mší sv., kterou vedl
místní farář P. Augustin Ján Grambal.
Po bohoslužbě se skupina starších dětí a dalších zájemců vydala na pěší pouť k pramenům
do areálu Resortu sv. Kateřiny. Po cestě bylo
pro poutníky připraveno několik stanovišť
s úkoly. A  také se dověděli pověst, která se
o zdejších pramenech i lázeňském místě vypráví. Přitom potkali i strážce pramenů, kteří
je pak dále po cestě doprovázeli.
Mladší děti se vystřídaly v pěti skupinkách
na stanovištích v centru města. I  tato stanoviště byla zaměřena k tématu pouti. Na stanovišti s názvem „Voda zachraňuje“ se poutníci
setkali s družstvem hasičů. Děti se dověděly
o jejich patronovi sv. Floriánovi, a také mohly
nahlédnout více do povolání hasičů – kde všude pomáhají a zasahují svou pomocí. Na stanovišti „Voda očišťuje“ se děti dozvěděly něco
o studánkách, k čemu sloužily a jak se dnes
dají ještě zachránit. U kašny na náměstí bylo
stanoviště s názvem „Voda oživuje (probouzí
k životu)“. Zde děti zasely semínko slunečnice
a vyráběly loďky a lekníny, které pak pouštěly
v kašně po vodě. Na stanovišti „Voda pomáhá“ se zase děti dozvěděly, jak potřebná je
voda v domácnosti, kolik jí spotřebujeme pro
běžné užití – např. ke koupání, na praní prádla,
mytí nádobí, na osobní hygienu apod.
Na posledním stanovišti „Voda pro radost“ se
mohli zapojit malí i velcí. Vyzkoušeli jsme si
plavbu lodí, při níž nás čekalo mnoho dobrodružství. Každý si vybral vlastní loď (z krabice od banánů) a během plavby plnil úkoly,
které po cestě čekaly: mohl potkat např. tonoucího, který potřeboval zachránit, nebo velrybu, která kropila ze svého vodotrysku. Cestou bylo potřeba uniknout i nástrahám pirátů.
Cílem setkání a společného putování bylo
uvědomit si, jak vzácná voda je, že je potřeba
ji vnímat jako dar a vážit si jí, šetřit s ní a neplýtvat, chránit její zdroje, čerpat z ní jen tolik, kolik je nezbytně nutné, a zachovat tento
dar i pro život dalších generací.
Jubilejní pouť jsme zakončili opět v kostele
rozloučením a požehnáním na cestu domů.
Každý poutník si domů odnášel malý dárek
s drobnými upomínkami na naši pouť, včetně
lahve dobré vody. Sešlo se nás letos asi 160.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem,
kteří pomohli pouť zorganizovat. Především
místnímu panu faráři P. Grambalovi za milé
přijetí ve farnosti a za pomoc při organizaci
pouti. Dále patří náš velký dík panu starostovi

a zastupitelstvu města Počátky, panu řediteli
a učitelkám místní základní školy za ochotu
a vstřícnost a za poskytnutí potřebného zázemí pro naši pouť. Poděkování patří také místnímu sboru dobrovolných hasičů, že ochotně
věnovali dětem svůj čas. Chtěla bych poděkovat také všem maminkám a babičkám z počátecké farnosti, které se postaraly o prima
občerstvení v podobě buchet a jiných dobrot.
Díky také všem našim sponzorům a výborné
kapele. Zvláštní poděkování bych chtěla vyjádřit našim katechetům a pomocníkům z řad
mládeže za výbornou a ochotnou spolupráci.
Bez nich bychom nemohli naši pouť vůbec
uskutečnit. Díky kněžím a všem malým i velkým poutníkům, kteří naší každoroční dětské
pouti zůstávají věrni. Díky vám všem za krásné a milé společenství! A  díky Bohu za požehnání, které nás celým dnem provázelo.
Za katechety pelhřimovského vikariátu
Hana Pechová
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Diecézní centrum pro rodinu
Přinášíme příběh k zamyšlení na dovolenou a prázdniny - je v nich jak čas, tak jistě i láska… Jak to všechno souvisí? Čtěme
třeba společně a dejme si čas k projevení lásky nejbližším…

Ostrov pocitů
Byl jeden ostrov, který obývaly všechny pocity: radost, smutek, a mnoho dalších, včetně
lásky. Jednoho dne dostali obyvatelé zprávu,
že se ostrov potopí. Všechny pocity se připravily na rychlý odchod z ostrova, naskákaly
do lodi a čekaly na odjezd; jen láska chtěla
ještě chvíli zůstat na ostrově, který tolik milovala.
Když už se láska skoro utopila, začala prosit
o pomoc. Vtom přišlo bohatství a láska mu
řekla: „Bohatství, vezmi mě s sebou!“
„Nemůžu, v lodi je spousta zlata a stříbra,
a pro tebe tam není místo.“
Tak požádala o pomoc marnivost, která šla
také kolem: „Prosím, pomoz mi!“
„Nemůžu ti pomoct, jsi celá mokrá a zničila
bys mou novou loď…“
Pak láska oslovila smutek. „Můžu jít s tebou?“
„Ale lásko, jsem tak smutný, že půjdu raději
sám.“
Pak kolem prošla radost, ale byla tak veselá,
že ani neslyšela, jak láska volá o pomoc.
Láska se zoufalstvím rozplakala. Vtom zaslechla hlas: „Pojď, lásko, vezmu tě s sebou.“

Byl to stařeček a láska se ho samou radostí zapomněla zeptat na jméno. Když přistáli
na pevnině, zeptala se moudrosti: „Kdo byl
ten stařeček, který mě sem dovezl?“
Moudrost odpověděla: „Byl to čas.“

„Čas? Ale proč mě chtěl převézt pouze čas?“
Moudrost odpověděla: „Protože jen čas je
schopen pomoct a porozumět velké lásce.“
Převzato z knihy Příběhy pro uzdravení duše
od José Carlose Bermeja

Den s rodinami

Celodiecézní pouť

Rodina v širším pojetí není jen táta, máma, děti. Jsou to i prarodiče, mladí, kteří se už cítí dospělí a samostatní a jsou jen pár kroků před odchodem z původní rodiny na cestě k založení
rodiny nové. Vazby mezi jednotlivými členy rodiny jsou ale to, co člověka pronese jakoukoli
životní situací. Proto je třeba, aby rodina držela pospolu, měla co nejvíc společného. Žitá
víra je to, co ji může spojit. Letos je k již tradičnímu celostátnímu setkání mládeže připojen
Den s rodinami, který nabízí různým generacím kromě bohatého programu rovněž možnost
být si nablízku.
P. ThDr. Jan Balík, PhD., ředitel Sekce pro mládež při ČBK, zve rodiny na Den s rodinami,
který se koná 19. srpna 2017 v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Mottem tohoto dne je: Nebojte se.... budoucnosti!

Letní měsíce jsou spojeny s poutěmi všeho druhu, putujeme rádi, do života křesťana
poutě patří, znamenají nový duchovní impuls,
zastavení se v životě, nabrání nového směru.
Všechno toto putování vyvrcholí pro naši diecézi v putování celodiecézním. Celodiecézní
pouť se koná se již podruhé a po zdařilé loňské pouti v Nových Hradech ji hostí město Tábor. Pořádají ji pastorační centra Biskupství
českobudějovického společně s místní římskokatolickou farností a dalšími dobrovolníky. Setkání diecézánů s biskupy a kněžími je
jistě mimořádná událost a pouť nabízí bohatý
program, který začíná pro mladé již v pátek
odpoledne.

Program:
9:00
9:30
 		

úvodní modlitba - Korunní pevnůstka
katecheze Mons. Pavla Posáda
mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou

Teplý oběd zdarma (kvalitní bezlepková klobása s chlebem), příp. za dobrovolnou částku.

	Odpoledne
		
		
		
		
16:30 	
		

EXPO výstava hnutí, řeholí a prorodinných organizací
- doprovodný program v olomouckých kostelích, parcích a sálech
- možnost návštěvy olomouckých klášterů
- setkání čtenářek časopisu IN
- zábavný program pro děti od 5 let v doprovodu opatrovníků
v Korunní pevnůstce
svědectví Enrica Petrilla o jeho ženě Chiaře Corbello, která zemřela
v 28 letech (znáte z příběhu knihy Smrt nemá poslední slovo).

Večeře z vlastních zdrojů

20:00 	

vrcholná večerní modlitební vigilie v Korunní pevnůstce

Prožijte v tomto dni něco krásného s mládím a inspirujte a povzbuďte svou přítomností mladé
lidi, aby měli odvahu také vstoupit do manželství a mít děti. Máme se přece vzájemně čím obdarovávat bez ohledu kolik je nám let, co máme za sebou nebo před sebou. Stačí jen otevřené
srdce pro dávání a přijetí. V případě dotazů se můžete obrátit na mladez@cirkev.cz

Program:
Pátek 22. 9.
večer mladých
16.00-22.00 Hudební festival Mount Tábor
(Žižkovo nám. - TIMON, Citová záležitost, Stripes of Glory, KS Vimperk)

Večer chval v kostele na Klášterním nám.
Sobota 23. 9.
9.00-16.00 Program pro děti a mladé
Poznej osobnosti Tábora – tematické hry, tvořivé
dílny, fotbal, lanový park...
Přednášky pro dospělé Kateřina Lachmanová,
Mons. Pavel Posád, Prof. Karel Skalický, (paralelní) Prof. Martin Weis, Doc. Tomáš Machula
a mnoho dalších.
Pokračování na 13. straně.
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Papežská misijní díla

Návštěva Bangladéše s Matkou Terezou
V sobotu 11. června se naše klokotské Misijní
klubko vydalo na výlet do Českých Budějovic
alias Bangladéše. Celou cestou nás provázela
Matka Tereza a úryvky z knížky Misionářka
lásky o událostech z jejího života – ve vlaku
na exercicie např. zažila své druhé povolání
ke službě nejchudším...
Po výstupu z vlaku jsme se rozdělili do skupinek a vydali se směrem k sestrám Nejsvětější svátosti, tedy spřátelenému klubíčku. Zde
na nás čekala krásná zahrada plná prolézaček
a zákoutí a také překvapení v podobě malého
občerstvení.
Dopoledne jsme strávili vyráběním a probíháním opičí dráhy, výrobou lodiček a hrnků
– abychom si symbolicky připomněli, že chceme sytit hladové, stejně jako Matka Tereza.
Na rozloučenou jsme sestrám zazpívali a předali dárečky – hrneček s podpisy, vlajku Bangladéše a lodičku.

Diecézní centrum pro rodinu
Pokračování z 12. strany.

Mariánské procesí z Tábora do Klokot
Pontifikální mše sv. s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem
Pouť se koná pod záštitou starosty Ing. Jiřího Fišera a za finanční podpory spolku Most České
Budějovice, města Tábor a Biskupství českobudějovického.

…a další program Diecézního
centra pro rodinu aneb pomůžete nám?
Obvykle jste na stránkách Setkání vyhrazených pro rodinu nacházeli rubriku „Diecézní
centrum pro rodinu připravuje a nabízí“. I pro
letošní podzim a zimu bychom chtěli připravit
program šitý rodinám a manželům na míru.

Proto bychom vás chtěli poprosit o pomoc.
V době dovolených se jistě najde chvíle pro
přemýšlení a také poznání toho, čeho se nám
nedostává. Rozhodně bychom vám chtěli pomoct v utváření nelehkého, a přesto krásného a obohacujícího povolání, kterým je život
v manželství a rodičovství, proto ale potřebujeme znát vaše potřeby. Pište nám tedy své
přání a nápady k našim programům, aktivitám,
přednáškám, osobnostem, které bychom mohli
pozvat na adresu dcr@bcb.cz.
Za každý podnět jsme vděčni, těšíme se, že
ve spolupráci s vámi rodinami, seniory i mladými páry se nám bude lépe dařit naplňovat náš
cíl, kterým je podpora a doprovázení rodiny.
Pomůžete nám?
PhDr. Alena Poláčková, vedoucí DCR

Odpoledne jsme zavítali na Černou věž a do katedrály pomodlit se za misie, našeho otce biskupa a za děti, které měly v katedrále druhý den
přijmout první sv. přijímání.
Cestou na nádraží jsme vypustili do řeky vyrobené lodičky, zastavili se na zmrzlinu a dovybírali náš cestovní Misijní bonbónek. Z každé
dobroty, kterou jsme si kupovali nebo nekoupili, jsme totiž dávali malou částku do naší cestovní pokladničky pro misie. Setkání jsme jako
každé naše klubko i tentokrát stihli zakončit
společně mší sv. na Klokotech.
Celý den se nesl v duchu „kdo dává, dostává“.
Nejprve jsme dostali darem čas a zahradu sester v CMŠ Lipenská a tak jsme už jen posílali
dobro dál modlitbou za děti z katedrály, které
ani neznáme, ale patříme k sobě v Kristu. Náš
Misijní bonbónek byl na to, že nás bylo dohromady dvacet, úctyhodný. A  odměnou nám
všem bylo počasí tak akorát a šťastný nejmladší
účastník Josífek, který si nemohl vynachválit
Karolína Peroutková
cestování vlakem. 
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Papežská misijní díla

Generální shromáždění Papežských misijních děl - Řím 2017
Každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl proběhlo v Římě ve dnech
29. května - 3. června 2017. Zúčastnili se ho
národní ředitelé PMD přibližně ze 120 zemí
všech kontinentů.
Shromáždění zahájil prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa, který zdůraznil
téma celého setkání - Misie v srdci křesťanské víry. Prefekt Kongregace pro evangelizaci
národů, kardinál Fernando Filoni, ve své odpolední promluvě k národním ředitelům zdůraznil, že papežské misie nejsou jen jednou
z mnoha dobročinných agentur, které shromažďují finanční prostředky pro rozvíjející se
země, ale to, co charakterizuje službu papežských misií, je na prvním místě evangelizace.
Misijní myšlenky a postoje mají být srdcem
opravdové víry člověka - dnešního křesťana. Je
potřeba osobního obrácení a modlitby.
Papež František přijal návrh vyhlásit spolu
s Kongregací pro evangelizaci národů říjen
roku 2019 mimořádným časem modlitby a reflexe nad misijní činností (missio ad gentes).
Při sobotní audienci v Klementinském sále
Apoštolského paláce papež František mimo
jiné řekl: „Dobře znáte moji starost ohledně
Papežských misijních děl. Vybídnu celou církev, aby se za dva roky během října zaměřila
tímto směrem (modlitby a obnovy), protože
tou dobou si budeme připomínat 100. výročí vydání apoštolského listu Maximum illud.
V tomto významném dokumentu učitelského
úřadu o misijním poslání papež Benedikt XV.
připomněl, že svatost života je nezbytnou podmínkou účinnosti misií a položil důraz na potřebu sjednocení s Kristem, na přesvědčené
a radostné sdílení Božského nadchnutí hlásat
evangelium a prokazovat milosrdnou lásku
všem. Toto je pro dnešní misie podstatné více
než kdykoli předtím...“ 
-pmd-

Trhové Sviny hudební
Římskokatolická farnost Trhové Sviny
pořádá:
30. července - Koncert pražského
souboru Amor aeternus
se sopranistkou Zuzanou Zaimlovou
barokní housle: Josefína Matyášová,
Daniel Podroužek; barokní viola:
Blanka Karnetová; barokní violoncello:
Vojtěch Nejedlý; cembalo: Ondřej Bernovský.

11. srpna - Společné vystoupení
kytarového virtuosa, skladatele
a profesora pražské AMU Štěpána
Raka a jeho syna Jana Matěje Raka.
Výtěžek z obou koncertů bude věnován
na opravu Kostela Nejsvětější Trojice.
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Letnice s Oblastní charitou Písek

•
Sbírka letního oblečení pro lidi bez
domova v táborské knihovně: Máte doma
oblečení, které už Vám nesedí? Možná by
udělalo radost někomu dalšímu. Darujte jej
potřebným! Sbírku pořádá Terénní program
Tábor společně s Městskou knihovnou Tábor.
Sběrné místo je přímo v Městské knihovně
Tábor. Kalhoty, tepláky, spodní prádlo nebo
boty na denní nošení pomohou lidem bez domova. Sbírka bude probíhat v době od 1. 7.
do 31. 8. 2017. Pomozte lidem bez domova.
Potěší vás to u srdce. Děkujeme!
Michal Kulhavý

•
Pelhřimovská Charita připravuje
nový sklad kompenzačních pomůcek:
Charitní Půjčovna kompenzačních pomůcek
v Pelhřimově se může pochlubit bohatým
sortimentem: od chodítek a toaletních židlí
přes invalidní vozíky až po polohovací postele a oxygenátory. Když se nám ale vrátí
od klientů více pomůcek najednou, řešíme
svízelný problém: kam s nimi? Dosavadní
prostory již nestačí. Proto jsme se s městem
Pelhřimov domluvili na drobných úpravách
pronajaté garáže a nový sklad pomůcek zřídíme tam. Fází číslo 1 bylo protřídění materiálu, který se v garáži nahromadil. Protože
jsou v organizaci prakticky samé ženy, moc
nám pomohli mužští dobrovolníci: Kamil
Bartoň, Martin Hájek a Michal Charvát. Bez
nich bychom těžko garáž vystěhovali. Chlapi,
Martina Kábelová
děkujeme! 
•
Policie ČR ocenila práci Intervenčního centra: Ředitelství služby pořádkové
policie Policejního prezidia České republiky
udělilo Pamětní list a poděkování za desetiletou spolupráci v boji proti domácímu násilí Intervenčnímu centru Diecézní charity
Č. Budějovice. Pamětní list obdrželo českobudějovické centrum společně s ostatními
Intervenčními centry 5. 6. 2017 v Jihlavě.
„Ředitelka Asociace pracovníků intervenčních center ČR Mgr. Martina Vojtíšková
obdržela od Policie ČR medaili. Rovněž byl
vyhodnocen nejvýraznější případ domácího
násilí a jeho řešitelé byli oceněni,“ upřesnila k průběhu slavnostního okamžiku Vlasta
Petríková, sociální pracovnice Intervenčního
centra Diecézní charity České Budějovice.
-vm- a -vp-

•
Oblastní charita Pelhřimov v červnu
završila sérii besed k finanční gramotnosti na pelhřimovských školách: Počátkem
června Oblastní charita Pelhřimov završila
sérii besed v projektu ke zvyšování finanční
gramotnosti studentů základních a středních
Pokračování na 16. straně.

Oblastní charita Písek uspořádala dne 3. 6. 2017 v parku Palackého sady liturgickou
slavnost Letnice. Akci zahájila starostka města Eva Vanžurová, která připomněla historii Letnic. „Budu ráda, pokud se tato slavnost stane tradicí“, řekla starostka Písku.
Následovalo slovo ředitelky Dany Vejšické, která představila činnost organizace a přivítala přítomné.
Program by se neobešel bez celé řady účinkujících, kteří vystoupili bez nároku na honorář.
Patřili mezi ně Taneční a rytmická školička
pod vedením Marty Kotrbové – Flash dance Labuť, již navštěvují dívky od 3 let; AC
Sole pod vedením Jarky Benešové, kde bylo
k vidění aerobní cvičení; Štěpánka Kadochová – Ghani ukázala orientální tanec s vějíři,
Taneční centrum Z. I. P. pod vedením Klárky
Humpálové s celkem šesti choreografiemi,
jako například „Návrat do černobílých filmů,
V lese Řáholci“ aj., Mažoretky Písek – děvčata ve věku 5-8 let, a paní Zuzana Staffová
řekla pár slov o Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík. Přítomní měli možnost
vidět na vlastní oči několika speciálně vycvičených psů a hipoterapii s miniponíkem,
na kterém se děti do 5 let mohly povozit.
A co bylo naším cílem? Pobavit všechny generace. K vidění byly různé směry hudebního a tanečního žánru. Pomyslným mezníkem
v programu byla skupina Free Wourkout,
jedná se o kalisteniku vhodnou pro všechny věkové kategorie. Po vystoupení skupina
umožnila v prostorách parku workoshop, kde
byla možnost si vyzkoušet tuto zajímavou
aktivitu. Následovala další vystoupení skupina Abeceda – centrum volného času, Babský
sbor Horní Poříčí, který zazpíval prácheňské
písně. Skupina Rozálie přítomné roztančila
a navodila jim country náladu, Orin Katovice pod vedením Libuše Holečkové a Anny
Neumannové zatančil hip hop. Vystoupil Jan
Filipenský alias Jafar, známý herec, mode-

rátor a hlavně fireperformer, který předvedl
siličanky a inkvizici se zapojením publika.
Folkové Duo Přiměřeně, kde zazněla vlastní
tvorba pana Marka Tyleho a paní Lenky Kubelkové, dvou gymnazijních profesorů. Orientální tanec předvedla skupina Orient dance, vystoupily krásné dámy, ale i skupinka
malých tanečnic. Samberas zatančila sambu,
přítomní se náhle ocitli na karnevalu v Rio de
Janeiru, v podobě krásných tanečnic kostýmů
k tomu příznačných. Po 18 hodině vystoupily Kraselovské Karamelky s tancem na píseň
skupiny Boneym a Abba. V parku se ve večerních hodinách také střílelo z palných zbraní,
jenž předvedla Skupiny historického šermu
Markýz pod vedením Petra Černého, kan-kán
zatančila Taneční skupina Čížová a na závěr
zahráli Harmonikáři Václava Taliána. Vstupy
jednotlivých účinkujících prokládala Písecká
čtyřka pana Nováka. Doprovodný program
byl zajištěn mimo jiných i plstěním vlny paní
Janouškové. Děti si mohly vyzkoušet plstění
suchou a mokrou metodou. Občerstvení zajistilo občerstvení Food truck U  Kormidla,
které zajistilo nejen nápoje, ale i celou řadu
pochutin. Řeznictví u Doubků mělo úžasné
klobásy, Produkty Vladimír pana Macouna
osvěžovaly všechny přítomné výbornými míchanými nealkoholickými nápoji a Dobroty
s příběhem, zajistily nakládané hermelíny
a sýry.
Na kulturní akci vystoupilo úctyhodných
250 účinkujících, kteří dokázali, že mají srdPokračování na 16. straně.
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škol v Pelhřimově. Na projektu se podíleli
pracovníci charitní Občanské poradny Pelhřimov i externí spolupracovníci (ekonom +
právník), kteří také vedli některá setkání se
studenty. Cílem projektu je snížit počet lidí,
kteří každoročně uvíznou v dluhové pasti.
Tito lidé se následně na Občanskou poradnu
Pelhřimov obracejí a tvoří významnou část
klientů Poradny. Poradna jim pomáhá podat
žádost o oddlužení, nebo hledá jiné řešení,
pokud na oddlužení „nedosáhnou“. Jednotlivých aktivit (besedy, přednášky, hraní her)
se ve školním roce 2016/17 zúčastnilo 399
studentů z 24 tříd pelhřimovských základních
a středních škol. Akce se koná s podporou
Města Pelhřimov a Kraje Vysočina a předpokládá se její pokračování i v následujících
letech. 
Jana Horáková

•
Pacovská charita na Dni mikroregionů: V rámci 11. ročníku Dne mikroregionů,
který pořádá město Pacov, byla již tradičně
pozvaná i Farní charita, aby prezentovala
svoji činnost. Setkání proběhlo v krásném
prostředí Zámeckého parku. Svůj stánek zde
mělo středisko Pečovatelské služby a zároveň
i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Spirála. Účastníci setkání mohli shlédnout
kompenzační a rehabilitační pomůcky nebo
si vyzkoušet brýle navozující stav opilosti
a s brýlemi si projít krátkou vyznačenou trasu. Společnému setkání všech místních spolků přálo i pěkné počasí. Zároveň zde byla
slavnostně pokřtěna kniha Pacov – Město pro
život, ve které má Farní charita prezentaci své
činnosti.	
Miroslav Kokeš
•
Kabelkový veletrh 2017: Dne 6. září
2017 se již počtvrté uskuteční velká charitativní akce nazvaná „Kabelkový veletrh“.
Stejně jako tři minulé ročníky chceme posbírat velké množství dámských kabelek a dětských knížek, které prodáme za symbolické
ceny a výtěžek prostřednictvím naší Městské
charity České Budějovice cíleně poskytneme
tam, kde je ho potřeba k rozvoji dětského talentu. Za tři ročníky Kabelkového veletrhu
jsme díky hojnému počtu návštěvníků rozdělili téměř 660 tisíc. Jsme již velice zvědaví,
jakým výsledkem se bude pyšnit letošní ročník. 
Kristýna Koutská
Pokračování z 15. strany.

ce na svém místě a dovedou s chutí pomoci
dobré věci. Poděkování patří starostce města
Mirotice Martině Mikšíčkové, která zapůjčila pódium, firmě Montea za elektroinstalační
práce, ale i všem obětavým zaměstnancům
a jejich rodinným příslušníkům. Bez těchto
skvělých lidiček by se akce nemohla uskutečnit.
Všem, kteří se na akci podíleli patří upřímné
poděkování ředitelky Oblastní charity Písek
Dany Vejšické. 
Martina Zachatová

Hravé dopoledne s Rozárkou!

V rámci bezplatné sociální služby Rozárka (projekt Farní charity Milevsko) se v pátek 23. 6.
2017 uskutečnilo Hravé dopoledne s maminkami a jejich ratolestmi v prostorách nízkoprahového zařízení. Dopoledne proběhlo za podpory nadace Agrofert. Pro děti i maminky tu byla
připravena opičí dráha, která se skládala ze spousty překážek, hlavolamů, rozpoznávání tvarů,
nebo například hodů do košů. Dětem se také věnovala lektorka úterních klubů pro maminky,
která si pro ně připravila spoustu poznávacích her. Dopoledne jsme zakončili společným opékáním buřtů. Účast na akci byla hojná a kladné reakce jsme zaznamenali již při jejím průběhu.
Během dopoledne se maminky seznámily s prostorem služby Rozárka, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podporujeme zdravé fungování rodiny a soustřeďujeme se na pomoc při zvládání chodu domácnosti, rodinného rozpočtu nebo výchovné problémy
dětí. Součástí služby je i klub maminek, který se koná pravidelně každé úterý v budově nízkoprahového zařízení v Hůrecké cestě 227. Klub se soustředí na podporu maminek, začlenění
dětí do kolektivu a také na diskuzi ohledně zkušeností či potíží spojených s rodičovstvím.
Pravidelně zařazujeme i přednášky psychoterapeuta Mgr. J. Baslera. 
Jana Hejnová

Začátky cizinců nejsou lehké.
Pomoc nacházejí u pracovníků Charity
Na Odbor azylové a migrační politiky vstupuje pan Sergej z Ukrajiny. Přišel nahlásit změnu adresy a informovat se, co vše je potřeba, aby jeho dcera mohla studovat
v České republice. Vidí zde pro ni lepší budoucnost.
Interkulturní pracovnice Taťjana Šeráková,
která pomáhá cizincům na tomto místě již
čtvrtým rokem, mu dává informace o podání
žádosti, vysvětluje nutnost překladu dokumentů, zajištění ubytování apod. Její činnost
je financována z projektu Asistenční služby
poskytované cizincům na pracovišti OAMP
České Budějovice V., za většinové spoluúčasti Ministerstva vnitra České republiky.
Taťjana Šeráková ví, že to bude dlouhý proces a bude třeba zajistit překlady vysvědčení,
vybrání konkrétní školy, a proto panu Sergeji
doporučí také návštěvu v Poradně pro cizince a migranty Diecézní charity ČB, kde mu
se zajištěním překladu a dalšího pomohou.

Po více než dvou měsících se pan Sergej
přijde „pochlubit“ svojí dcerou, která má nastoupit na gymnázium. Je na ni patřičně hrdý.
Není to tak jednoduché, studovat v cizím jazyce, i když je slovanský.
Podobně Taťjana Šeráková pomáhá i dalším
cizincům ze zemí mimo EU či přesídleným
krajanům z Ukrajiny. Jsou to lidé většinou
v produktivním věku, kteří sem přijedou se
svou rodinou, aby tu žili, pracovali, našli si
přátele a začlenili se do české společnosti.
Nejvíce cizinců pochází z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a Moldávie. Takto během necelého půl roku Šeráková pomohla 790 cizincům.
Iveta Mikulenková
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Charita se stala oficiálním partnerem Národní potravinové sbírky
Charita Česká republika, platforma Byznys pro společnost, Česká federace potravinových bank, NADĚJE a Armáda spásy
ve čtvrtek 22. června podepsaly Memorandum o spolupráci v rámci příprav a realizace Národní potravinové sbírky 2017.
Tímto aktem byly oficiálně zahájeny přípravy jejího letošního 5. ročníku, který se uskuteční 11. listopadu 2017.
Omezení plýtvání potravinami a pomoc lidem, kteří trpí jejich nedostatkem. Dva
problémy, které naléhavě řeší celý svět. Jen
v České republice 40 % Čechů vyhodí jídlo
několikrát do měsíce. Ročně se tímto způsobem proplýtvá 115 kg na osobu v přepočtu
za 20 000 Kč. „Proto chceme své aktivity zaměřit na omezení a snižování plýtvání jídlem
a zároveň pomáhat prostřednictvím Národní
potravinové sbírky těm, kterým se nedostává. Jedná se například o klienty azylových
domů, matky samoživitelky, děti v dětských
domovech, seniory a mnohé další,“ komentuje Pavel Štern, ředitel programů platformy
BPS - Byznys pro společnost.
Memorandum je klíčový dokument, který
zavazuje všechny partnery, aby na Národní potravinové sbírce spolupracovali. „Jako
každý rok připojují Potravinové banky své
síly ve všech krajích s cílem pomoci chudým
lidem. Národní potravinová sbírka je pro nás
tradičním a osvědčeným zdrojem lidského
dobra a současně příležitostí k pomoci v celé
řadě životních příběhů,“ říká Aleš Slavíček,
předseda České federace potravinových bank.
Miroslav Karel, finanční manažer Armády
spásy doplňuje: „Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se Armáda spásy ČR
bude snažit navázat spolupráci s průmyslovými korporacemi, aby idea pomoci potřebným

Roztanči s námi léto
Na prázdniny jsme si připravili do nízkoprahu Fanouš (Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež v Hůrecké cestě 227, Farní charita
Milevsko) pár novinek!
Nežhavější akce, která bude probíhat pravidelně, bude tancování pod vedením Andrey
Hrádkové, která přes 10 let tancovala ve skupině EFK. Zatancovat si může přijít každý,
pravidelně v úterý od 14.30 hod. do nízkoprahu i za deštivého počasí. Cílem této akce je
podpořit děti a mladistvé při rozvoji svých
zájmů a osobnosti. Tancování bude zdarma,
a proto této příležitosti může využít každé
dítě či mladistvý od 6-26 let.
Navíc, během letních prázdnin bude nízkoprahové zařízení otevřeno každý den
od 10-16 hod. Kromě tancování zde budou
probíhat nejrůznější aktivity od hraní her, turnajů ve fotbálku, tvoření až po výlety k vodě.
Pro více informací sledujte náš facebook (Fanouš Nízkoprahový) a programy, které jsou
Šárka Weberová
pro vás připravovány. 

se dále rozvíjela v české společnosti. Armáda spásy v České republice jakožto nedílná
součást světové Armády spásy, která ve světě
působí již 152 let, se bude na tomto konceptu aktivně podílet a bude svými zkušenostmi
nápomocna i dalším českým neziskovým organizacím“.
Do 5. ročníku sbírky vstoupila nově Charita Česká republika. Jakub Líčka, generální
sekretář, k tomu dodává: „Charity napříč republikou se zapojují do NPS už dlouho. Jsme
proto rádi, že jsme se pro letošek stali i my jejím oficiálním partnerem. NPS vnímáme jako
významnou sbírku, která každoročně pomáhá
mnoha našim klientům.“
Mezi nové partnery patří i NADĚJE. „NADĚJE již od roku 1990 poskytuje potravinovou pomoc těm nejpotřebnějším z nás. Proto
je pro nás přirozené být součástí projektu Národní potravinové sbírky,“ vysvětluje Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel NADĚJE.
V loňském roce se do sbírky zapojilo celkem 659 prodejen, více než 300 neziskových

organizací a 3 569 dobrovolníků. V rámci
jednodenní akce se podařilo pro sociálně potřebné nashromáždit celkem 312 tun zboží
z toho 4,6 tun drogistického zboží.
Díky letošnímu většímu zájmu obchodních
řetězců organizátoři očekávají, že čísla z roku
2016 budou pravděpodobně překonána. „Těší
nás, že se obchody, ale i samotní výrobci přidávají a chtějí pomoci lidem v nouzi. Vzrůstá nám tím požadavek na zajištění dalších
dobrovolníků. Již teď je jisté, že bude nutné
obsadit dobrovolníky na více než 700 místech
po celé ČR, odhadem jich bude nutné zajistit
přes 4 000. Proto již 1. července spouštíme
jejich registraci, která bude podpořena instruktážním videem. Dobrovolnická činnost je
otevřená úplně všem a je vhodná i pro rodiny
s dětmi,“ uvedla Zuzana Krmelová, koordinátorka Národní potravinové sbírky. Více také
na www.potravinypomahaji.cz Jan Oulík

Z charity vyjedou
za klienty novými vozy
Dva nové služební vozy mohou začít využívat zdravotní sestry českobudějovické Městské charity.
Sněhově bílá vozidla Škoda City GO, která
Městská charita pořídila také díky dárcům
Tříkrálové sbírky a příspěvku společnosti
Porsche ve výši 105 tisíc korun, požehnal generální vikář Biskupství českobudějovického
Mons. David Henzl.
Předání vozů a šeku se v autosalonu Porsche
zúčastnil také ředitel pobočky Porsche České
Budějovice Ing. Josef Kiselica, ředitel českobudějovické Městské charity Mgr. Josef Hes
a zástupci charitní domácí zdravotní péče.
Sestry Domácí zdravotní péče Městské charity
České Budějovice ročně v domácnostech klientů poskytnou péči téměř dvěma stovkám pacientů. Za svými klienty na Českobudějovicku
-mbnajezdí kolem 150 tisíc kilometrů.
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Brány křtěnovského
kostela tradičně otevřela
červencová pouť

Poděkování za Noc kostelů
Noc kostelů se konala v diecézi České Budějovice již po osmé a je zřejmé, že se stala vyhledávanou součástí církevního, kulturního
a společenského života jak ze strany praktikujících věřících, tak i ze strany těch, kdo
do kostela vstoupí jen nahodile, nebo vůbec.
V celé diecézi se zapojilo oficiálně 116 komunit, scházejících se v kostelích a modlitebnách
osmi křesťanských církví. Mnohem více však
znamená nadšení a radost účastníků, především dětí, které akce vyvolává.
Vážím si dobrovolníků, kteří se do akce zapojují ať už jako účinkující, nebo organizátoři,
a s nadšením a zdarma poskytují pomoc při
uskutečnění akce. Vážím si i podpory minis-

terstva kultury a mnoha měst a obcí, bez níž
by zejména propagace Noci kostelů nemohla
být realizována v takovém měřítku.
Celkově lze konstatovat, že Noc kostelů 2017
v naší diecézi byla úspěšná a splnila očekávaný účel. Byla příspěvkem křesťanů k pestrosti společenského života a k propojování
lidí. Byla příspěvkem – řečeno slovy papeže
Františka – ke kultuře setkávání. A ještě jedna
poznámka – příště 25. 5. 2018… 
-mb-

Foto Marek Novák, Člověk a víra

Vždy na svátek sv. Prokopa se otevírá
křtěnovský kostel, aby zde mohli společně oslavit setkání nejen bývalí obyvatelé
obcí z okolí Křtěnova, které zanikly v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny
Temelín.
Velký dík za organizaci těchto poutí patří
rodině Bartušků, která také pochází z jedné
ze zaniklých obcí. Bez zajímavosti není, že
zde dvakrát ročně sloužíval mši někdejší děkan českobudějovické katedrální farnosti sv.
Mikuláše František Sobíšek, který pocházel
z bývalého Podhájí a právě v kostele ve Křtěnově sloužil v roce 1947 svou první mši.
P. Václav Hes, který sloužil 9. července, vyzdvihl v kázání význam svatého Prokopa jako
slovanského světce, který navazoval na odkaz
svatého Benedikta a obou slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ostatně všichni
tři jsou v Křtěnovském kostele zpodobněni
na oltáři. Veliká účast na mši i pouti svědčí
o potřebě vzájemného setkávání a společného
slavení svátků.
Kostel sv. Prokopa se otevírá pouze dvakrát
ročně, pouť se koná v neděli po svátku sv. Prokopa a znovu otevřeno je v den Památky zesnulých. Dá-li Bůh, opět se zde všichni sejdou
Blanka Bezručová
ke společné modlitbě. 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo
První vydání obsáhlé učebnice církevního práva mapuje na 398 stranách právní řád křesťanských náboženských společenství. Církevní právo je po staletí chápáno jako protějšek
k právu světskému a jako takové bylo vždy nezpochybnitelně povinným studijním předmětem
na právnické fakultě UK od jejího založení.
Její absolventi se honosili po staletí významným, mezinárodně uznávaným titulem JUDr.,
čili doktor obojího práva, čímž bylo míněno
jak právo světské tak církevní. Tato tradice,
zdůrazněná při promoci mj. předáním zlatého pečetního prstenu, byla násilně přerušena
v období totality. Zcela záměrným potlačením
studia církevního práva, dostalo vzdělání českých právníků povážlivou trhlinu.
Text uváděné publikace je logicky autory rozvržen do tří částí. První část knihy je všeobecným
úvodem ke studované problematice. Potěšitelné
je, že se autoři nezabývají pouze právem římskokatolické církve, jak bývá u podobných publikací obvyklé, ale zaměřují pozornost i na další
křesťanské církve. Kanonickému právu, tedy
církevnímu právu katolické církve, je věnována
nejobsáhlejší, druhá část. Zde v detailně propracované a do osmi oblastí dělené materii, autoři
velice přehledně zpracovali současné kanonické

právo, vycházející z platného CIC 1983. Zabývají
se nejen obecnými otázkami, ale také církevním
ústavním právem jak západní, tak i východních
katolických církví.
Velice zajímavý a z pohledu současné právní
praxe potřebný je obsáhlý exkurs do problematiky řízení církve na úrovni partikulárních církví,
tedy diecézí. Z toho pohledu je možné považovat
za přínosné kapitoly zaměřené na problematiku manželského práva církevního a majetkového práva. Uvedenou druhou část potom vhodně
doplňují statě informující o církevním trestním
a správním právu. Konečně 3. část, čtivou formou
zevrubného exkursu, pojednává o principech církevního práva jiných církví, zejména pro české
prostředí atraktivních církví reformačních.
Vydání uvedené publikace je třeba uvítat. Dosud

vydané publikace z této oblasti se totiž většinou
soustřeďovaly na úzce vymezený okruh církevního katolického práva nebo se širšími souvislosti
zabývaly okrajově.
Vydáním této publikace se autorům podařilo
dát studentům, učitelům a zvláště odborníkům
do ruky ucelenou informaci z dlouho opomíjené a v době totality úmyslně potlačované oblasti
práva. Současně se jim podařilo vytvořit dobrý
teoretický základ pro výuku církevního práva
na právnických fakultách jako povinného předmětu. Publikaci doplňuje poměrně vyčerpávající
výběr pramenů a literatury, věcný rejstřík a anglické resumé.

Vydalo Nakladatelství Leges, s.r.o., Lublaňská 4/61, Praha 2 v roce 2016 jako svou 393.
publikaci.

Pozvánka na rodinné představení do Rajské zahrady
Po dobu letních prázdnin se v Rajské zahradě bývalého dominikánského kláštera na Piaristickém
náměstí v Českých Budějovicích hraje inscenace „Jenom tři mušketýři“. Jde o vyletněnou parafrázi jednoho z nejslavnějších románů všech dob v unikátní úpravě pro tři herce a kapelu. Pokud
by vás zajímalo, co by se stalo, kdyby tři mušketýři zůstali opravdu jenom tři, přijďte …
Srpnové termíny představení: 8., 10., 11., 15., 24. a 29. (vždy od 20:00 hodin). V křížové chodbě
na Piaristickém náměstí můžete navštívit také probíhající výstavu historických obrazů Budějovic
a komiksů se starými pověstmi.
Petra Procházková, Štěpán Hadač, odd. církevní turistiky, biskupství českobudějovické
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V neděli 28. května se v Emauzích uskutečnilo Klokotské setkání manželských párů.
Autorem a iniciátorem akce je P. Jiří Můčka,
OMI. Zúčastnili se jak zástupci párů oddaných zde v posledních pěti letech, tak páry,
které pro nás organizovaly přednášky v rámci předmanželské přípravy. Někteří dorazili
i s potomky, což jistě přispělo k celkově příjemné a neformální atmosféře.
Na úvod pro nás manželé Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu připravili prezentaci, týkající se nejčastějších konfliktů
v manželství a jejich příčin. Nás, ještě ne tak
dávno oddané, v následující diskusi překvapilo a do jisté míry též povzbudilo, že mnohé
z typických „konfliktních“ situací se netýkají
jen nás, ale i jiných párů, bez ohledu na to,
zda jsou z Čech, Slovenska, či Rwandy, zda
mají římskokatolické či jiné vyznání a bez

Posezení manželů
ohledu na to, zda jsou svoji dva roky, či dvacet
let. Zkušenější páry nabídly osvědčené rady
k řešení různých rizikových situací. Jednou
z mnoha zajímavých myšlenek z prezentace
manželů Poláčkových byla ta, že ideální manželství - tedy manželství bez hádek a nedorozumění - neexistuje... Stejně jako při tréninku
fotbalového mužstva je i v manželství naivní
představa, že po jediném tréninku budou následovat už jen vítězství - tedy že po jednom
vyřešeném konfliktu jsou všechny problémy
navždy zažehnány. Dle mého názoru je důležité si i taková zdánlivě jednoduchá fakta připomínat, protože dnešní společnost mnohdy
bere lidské bytosti spíš jako „spotřební zboží“,
kdy se partneři při prvním náznaku neshody
raději rozcházejí s domněnkou, že až najdou
toho pravého / tu pravou, vytvoří spolu ideální vztah, kde neshody neexistují. Díky svému
zaměstnání, ve kterém často hovořím s lidmi

nejen o zdravotních, ale také o osobních strastech, jsem s překvapením zjistila, jak moc je
tato - pro nás tak absurdní - představa mezi
lidmi rozšířena. V diskusi jsme se mj. dostali i k dalším neobvyklým otázkám, jako např.
předem domluvené sňatky - k tomuto tématu
do diskuse přispěli také manželé Uwamahorovi se zajímavými fakty z historie Rwandy.
Celkově nám setkání manželů přineslo nejen
možnost opět se vidět s páry, s nimiž jsme
absolvovali předmanželské kurzy, vyslechnout si přednášku a rady do společného života od manželů Poláčkových, Sovadinových
a dalších, ale hlavně pocit, že v tom nejsme
sami.
Odcházeli jsme s manželem povzbuzeni,
s pocitem nejen příjemně, ale i užitečně prožitého odpoledne, a s jistotou, že setkání manželů bychom v případě zájmu každému vřele
MUDr. Tereza Laurynová
doporučili. 

Jihočeské kostelíky VIII.
Kdykoliv jsem se ze svých toulek vracel
do naší krajské vesničky ve směru od šumavských hvozdů, nikdy mne nezaujala
stavba kostelíka s poněkud zašlou bílou
omítkou stojícího na návsi obce Dubné, ani
přilehlá zástavba samotné obce. Možná to
bylo jen tím, že už jsem se viděl mezi prvními paneláky a těšil se na teplo domova.
Poněkud jinak tomu bylo o letošní poslední postní neděli. Tentokráte jsem přijížděl
ve směru opačném, právě od Českých Budějovic. Už z větší vzdálenosti mne upoutal pohled na hladiny rybníků Nuzov a Dubenský.
Neodolal jsem, zastavil a pořídil několik
snímků probouzející se jarní přírody.
Překvapilo mne prostranství před zmíněným
kostelíkem; bylo čisté, upravené, záhony osázené jarními květinami. Dříve než hlas zvonů
zvoucí k návštěvě nedělní bohoslužby ozval
se z čapího hnízda na střeše kostela hlasitý
klapot zobáku. Milé přivítání. S přilehlými
obcemi zde žije necelých 1,5 tis. obyvatel
a kostel byl zcela zaplněn.
Stejně srdečného přivítání se mi dostalo hned
při vstupu od místního duchovního správce, ale to už jsem dobře věděl, že je jím kanovník Prof. dr. Martin Weis, kterého dobře
znají především studenti Teologické fakulty
JU. Ten mi také dovolil nahlédnout do malé
zpovědní místnosti, kde jsou kolem zdí osazeny zachovalé náhrobní kameny a která je
v průběhu bohoslužeb využívána pro maminky s malými dětmi. Náhrobní kameny jsou
z 16. a 17. století z bývalé krypty, do které
byli pohřbíváni členové místních rytířských
rodů. Od prvního okamžiku bylo zřejmé,
že se nejedná o žádnou spící vesnickou far-

Interiér kostela v Dubném.

nost, ale naopak velice živou. Pan profesor se
také pochlubil, že zde před nedávnem natáčela „Toulavá kamera“, a přišla dobrá rada,
že z kůru je nejlepší pohled - je totiž vidět
i krásnou klenbu stropu. S předstihem 100.
výročí zjevení ve Fatimě se ve farnosti před
několika týdny konala oslava se zasvěcením
Panně Marii.
Přidejme teď informaci o zdejší nejbližší oblasti. Krajina byla původně osídlena kočovníky, kteří pro svá stáda využívali chudou půdu.
Archeologické nálezy dokazují zalidněnost
keltskými kmeny již v posledních pěti stoletích před Kristem. Byly nalezeny mohyly ze
starší doby bronzové a doby haštalské. První

zmínka o obci pochází z roku 1263, ve 13.14. stol. zde byl kostel a dvě tvrze. První stávala v místě dnešní fary a byla obehnána příkopem. Majitelé se postupně střídali, v roce
1623 koupilo statek město Budějovice. Polohu druhé tvrze již nelze z historických pramenů doložit.

DUBNÉ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ranně gotický chrám je připomínán již ve 14.
století, portál na severní straně lodi z let
1340-50. V roce 1525 byl kostel upraven jako
dvoulodní se síťovou klenbou nesenou třemi
Pokračování na 20. straně.
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Pokračování z 19. strany.

pilíři. V roce 1575 byla postavena věž. Při
celkových úpravách kostela v roce 1730 byla
rozšířena okna, přistavěna předsíň před západním průčelím a zákristie. Roku 1784 byl
kolem kostela zřízen hřbitov. Zachovaná hřbitovní zeď je chráněna jako kulturní památka.
V roce 1897 byla pro špatný stav zbourána
věž a roku 1901 postavena nová. Kostel býval
poutním místem, například v roce 1759 sem
dle záznamů o poutní slavnosti (15. srpna)
připutovala procesí z Pištína, Čakova, Brloha, Křemže, Zlaté Koruny, Boršova a Strýčic.
Vznik plebanie je datován rokem 1370, vedení matrik od roku 1668.
Věž kostela měla čtyři zvony, z nichž nejstarší byl odlit r. 1518 v Praze. Váží cca 800 kg
a díky své velikosti se dochoval až do současnosti. Tři menší zvony byly zabaveny v r.
1916. K slavnostnímu svěcení nových zvonů
došlo v r. 1935, ty však potkal osud válečné
rekvírace. Od června 1996 jsou zde zvony
opět v plném počtu, tři nové byly pořízeny
veřejnou sbírkou nákladem 850 tis. Kč.
Z  věže kostela je zcela jistě dobrý pohled
na střechu k čapímu hnízdu, ke kterému jsou
upřeny zraky místních občanů i objektivů kamer. Není divu, vždyť čáp Max, zvaný Kostelníček, každoročně hlásí svůj přílet. V roce
2015 uhynula jeho družka od nějaké otrávené
návnady. Letos v březnu nová družka snesla
čtyři vejce, což bylo bedlivě monitorováno…

program pro děti, které vesele tvořily a bavily
se. Pro všechny pak bylo připraveno pohoštění
v ambitech.
Večer byl zakončen hudbou a zpěvem. Myslím, že se Noc kostelů na Klokotech vydařila
a že se zase „pár“ lidí s naším kostelem seznámilo. 
Ing. Eva Kozáková

Táborsko
jako duchovní krajina
V úterý 6. června proběhla přednáška paní
Ludmily Mikulové na téma Kostely, kaple,
kapličky a kříže. Přednáška začala rozdělením kostelů do stavebních slohů a ukázkou
fotografií jejich hlavních charakteristik. Poté
následovaly fotografie varhan v nich umístěných a rozdělení dle způsobu jejich zkonstruování.
Čas neúprosně letěl, v závěrečné části došlo
na kaple a kapličky podle způsobu využití,
toho, jestli do nich jde vstoupit, a na ty jen se
soškou nebo obrázky. Na konec jen v rychlosti různé zvonice a kříže.
Paní Mikulová má zmapováno přes 400 obcí
na Táborsku, tak by si přednáška jistě zasloužila pokračování. Jménem farníků paní
Mikulové děkuji a těším se na pokračování
a zprovoznění webové stránky kde budou
na mapě okresu zaneseny všechny kostely,
kaple, zvonice a kříže. 
Jan Lexa

Poutník František (redakčně zkráceno)

Noc kostelů v Klokotech
Letos jsme opět v klokotském kostele
prožili hezkou Noc kostelů. Třebaže byl
průběh večera ovlivněný restaurováním,
navštívilo Klokoty přes 200 lidí. A podle záznamů v knize návštěv byl program
velmi úspěšný. Navzdory lešení byl zpřístupněn kostel, ambity, nárožní kaple
i věž kostela.
V každé nárožní kapli byl připraven jiný program - u sv. Vojtěcha bylo možné vidět kostnici, v kapli sv. Anny kronikář seznámil s kronikou, bylo možné vidět výstavu kostelů, kaplí
a kapliček na Táborsku.
V kostele byly uvedeny zajímavé přenášky např. zajímavá a detailní přednáška restaurátorů, kteří dnes v kostele pracují. Vypovídala
o jejich velmi odpovědném přístupu a zápalu.
Další byla na téma Adopce na dálku přednesená panem Nádvorníkem, který pracoval jako
dobrovolník přímo v Ugandě s dětmi, kterým
prostředky z tohoto programu umožňují získat vzdělání a šanci na lepší život. Do adopce
na dálku je zapojena i naše farnost.
Komentovanou prohlídkou kostela zaujal
P. Karel.
Současně s těmito akcemi probíhal v ambitech

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ
23. 7. (neděle) v 10.00 – mše sv. s novokněžským požehnáním - P. David Mikluš
23. 7. (neděle) v 16.00 – řeckokatolická
mše sv.
28. 7. (pátek) v 17.45 – venkovní Klokotská křížová cesta
30.7. (neděle) v 11.30 – Poutní mše k sv.
Anně - Meziříčí
4. 8. – První pátek v měsíci: 11.00-16.30
celodenní adorace, 17.30-18.45 adorace
s modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30 tichá
adorace
4.-12. 8. – Novéna Panny Marie Fatimské
5. 8. – 1. sobota – P. Jan Kuník
25. 8. (pátek) v 17.45 – venkovní Klokotská křížová cesta
27. 8. (neděle) v 16.00 – řeckokatolická
mše sv.
1. 9. – První pátek v měsíci: 11.00-16.30
celodenní adorace, 17.30-18.45 adorace
s modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30 tichá
adorace
2. 9. – 1. sobota – P. Jan Kulhánek
4.-12. 9. – Novéna Panny Marie Fatimské
Adorace a svátost smíření v kostele každý
pátek 17.30-20.30.

Na Sadech 19
370 01 České Budějovice
www.ikarmel.cz
Magnus MacFarlane-Barrow - Bouda,
která krmí milion dětí
Příběh o mladém muži ze
Skotska, který se rozhodl
založit projekt na podporu
hladovějících dětí v zemích
třetího světa. Vstupním kapitálem i centrálou byla jen
prostá bouda na jeho pozemku.


brož., 280 s., 299 Kč

Pier Giorgio Gianazza V ráji bude veselo
Knížka vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek,
rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí.
brož., 160 s., 169 Kč
Vojtěch Kodet - Mariino srdce
Nahrávka vznikla u příležitosti „Tří dnů křesťanské spirituality“ v Brně
ve dnech 19.-21. 5. 2017.
CD MP3, 129 Kč

Gaston Courtois - Důvěrně s Ježíšem
Tato kniha poskytuje výbornou látku k rozjímání – jako
by k člověku promlouval
sám Ježíš. Ujišťuje, povzbuzuje, usměrňuje a vede k zamyšlení.
2. vyd., brož., 164 s., 199 Kč

Bruno Ferrero - Otče náš
Modlitba, kterou nám daroval Ježíš.
Knížka nabízí text modlitby Otče náš a několik
krátkých příběhů se zamyšlením, které dětem pomohou této modlitbě lépe
dotisk, váz., 31 s., 169 Kč
porozumět. 

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

www.ikarmel.cz
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personalia
Ustanovení
Jan Rothschedl byl od 1. 7. 2017 jmenován
pastoračním asistentem farnosti-prelatura
Český Krumlov a farností Boletice, Hořice
na Šumavě, Jablonec, Kájov, Malšín, Ondřejov, Polná na Šumavě, Přídolí, Slavkov,
Svéraz, Větřní, Věžovatá Pláně, Vitěšovice
a Zátoň, vše vikariát Český Krumlov.
Vojtěch Blažek byl od 15. 7. 2017 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti děkanství
u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, vikariát České Budějovice-město.
R. D. Mgr. Tomasz Krysztof Piechnik byl
k 30. 6. 2017 odvolán z úřadu farního vikáře farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého
v Českých Budějovicích, vikariát České Budějovice-město, excurrendo administrátora
farností Doudleby a Kamenný Újezd, vše
vikariát České Budějovice-venkov a od 1. 7.
2017 byl ustanoven farním vikářem ve farnostech Tábor, Malšice, Planá nad Lužnicí
a Sezimovo Ústí, vše vikariát Tábor.
R. D. Mgr. Dominik Ettler byl k 30. 6. 2017
odvolán z úřadu farního vikáře ve farnostech
Tábor, Malšice, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí, vše vikariát Tábor a z funkce kaplana
pro mládež vikariátu Tábor a od 1. 7. 2017
byl ustanoven farním vikářem ve farnostech
Prachatice, Frantoly, Husinec, Chroboly,
Ktiš, Lažiště, Strunkovice nad Blanicí a Vitějovice, vše vikariát Prachatice a kaplanem
pro mládež vikariátu Prachatice.
R. D. Mgr. Vojtěch Vágai byl k 30. 6. 2017
odvolán z úřadu farního vikáře ve farnostech
Prachatice, Cudrovice, České Žleby, Frantoly, Husinec, Chroboly, Ktiš, Lažiště, Strunkovice nad Blanicí a Vitějovice, vše vikariát
Prachatice a z funkce kaplana pro mládež
vikariátu Prachatice.
R. D. Karel Falář byl od 1. 7. 2017 ustanoven excurrendo administrátorem farností
Cudrovice a České Žleby, vše vikariát Prachatice. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti.
R. D. ThLic. Aleksander Marcin Piasecki
byl k 30. 6. 2017 odvolán z úřadu administrátora farnosti Blatná a excurrendo administrátora farností Černívsko, Kadov u Blatné,
Sedlice a Záboří u Blatné, vše vikariát Strakonice a od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 byl
ustanoven výpomocným duchovním ve farnostech Blatná, Černívsko, Kadov u Blatné,
Sedlice a Záboří u Blatné, vše vikariát Strakonice.
R. D. Mgr. Josef Sláčík byl k 30. 6. 2017
odvolán z úřadu faráře farnosti Prachatice,
excurrendo administrátora farností Cudrovice, České Žleby, Frantoly, Husinec, Chroboly, Ktiš, Strunkovice nad Blanicí, Vitějovice,
vše vikariát Prachatice, výpomocného duchovního farnosti Lomec, vikariát Strakonice
a z funkce okrskového vikáře vikariátu Prachatice. Od 1. 7. 2017 byl ustanoven farářem
ve farnosti Pelhřimov, vikariát Pelhřimov

a okrskovým vikářem vikariátu Pelhřimov.
R. D. Mgr. Martin Brácha byl k 30. 6. 2017
odvolán z úřadu administrátora ad interim
farnosti Pelhřimov a excurrendo administrátora ad interim farnosti Nová Cerekev, vše
vikariát Pelhřimov a od 1. 7. 2017 byl ustanoven farním vikářem ve farnosti Pelhřimov
a excurrendo administrátorem farnosti Nová
Cerekev, vše vikariát Pelhřimov. Všechna
ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
R. D. Mgr. Petr Plášil byl k 30. 6. 2017
odvolán z úřadu administrátora farnosti Bechyně a excurrendo administrátora farností
Hlavatce a Sudoměřice u Bechyně, vše vikariát Tábor a z funkce sekretáře vikariátu
Tábor a od 1. 7. 2017 byl ustanoven farářem
farnosti Prachatice, excurrendo administrátorem farností Frantoly, Husinec, Chroboly,
Ktiš, Strunkovice nad Blanicí, Vitějovice,
vše vikariát Prachatice a okrskovým vikářem
vikariátu Prachatice.
R. D. Mgr. Tomáš Hajda byl k 30. 6. 2017
odvolán z úřadu administrátora farnosti Vodňany a excurrendo administrátora farností
Chelčice, Lomec a Skočice, vše vikariát
Strakonice a od 1. 7. 2017 byl ustanoven administrátorem farnosti Bechyně a excurrendo administrátorem farností Hlavatce a Sudoměřice u Bechyně, vše vikariát Tábor.
R. D. Josef Prokeš byl k 30. 6. 2017 odvolán
z úřadu výpomocného duchovního farnosti
děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích a od 1. 7. 2017 byl ustanoven
administrátorem farnosti Vodňany a excurrendo administrátorem farností Chelčice,
Lomec a Skočice, vše vikariát Strakonice.
R. D. Ing. Mgr. Vítězslav Holý byl k 30. 6.
2017 odvolán z úřadu výpomocného duchovního farnosti Mirovice, vikariát Písek a od 1.
7. 2017 byl ustanoven administrátorem farnosti Záhoří a excurrendo administrátorem
farností Albrechtice nad Vltavou, Chřešťovice a Oslov, vše vikariát Písek.
R. D. Karel Vrba byl k 30. 6. 2017 odvolán z úřadu administrátora farnosti Záhoří
a excurrendo administrátora farností Albrechtice nad Vltavou, Chřešťovice a Oslov,
vše vikariát Písek a od 1. 7. 2017 byl ustanoven výpomocným duchovním ve farnostech
Blatná, Černívsko, Kadov u Blatné, Sedlice
a Záboří u Blatné, vše vikariát Strakonice.
R. D. JCLic. Mgr. Rudolf Hušek byl k 30.
6. 2017 odvolán z úřadu farního vikáře
ve farnostech Záhoří, Albrechtice nad Vltavou, Chřešťovice a Oslov, vše vikariát Písek
a od 1. 7. 2017 byl ustanoven administrátorem farnosti Blatná a excurrendo administrátorem farností Černívsko, Kadov u Blatné
Sedlice a Záboří u Blatné, vše vikariát Strakonice.
R. D. Bc. Pavel Bicek byl od 24. 6. 2017
ustanoven farním vikářem farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, vikariát České Budějovice-město

a od 1. 7. 2017 excurrendo administrátorem
farností Doudleby a Kamenný Újezd, vše vikariát České Budějovice-venkov.
R. D. Mgr. Jan Hamberger byl k 30. 6.
2017 odvolán z úřadu excurrendo administrátora farnosti Dírná, vikariát Tábor. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
R. D. Mgr. Edward Emil Maka byl od 1.
7. 2017 ustanoven excurrendo administrátorem farnosti Dírná, vikariát Tábor. Všechna
dosavadní ustanovení zůstávají v platnosti.
P. Mgr. Vít Dlapka, SDB byl k 30. 6. 2017,
po dohodě s jeho řeholním představeným, odvolán z úřadu administrátora farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích,
vikariát České Budějovice-město a od 1. 7.
2017 byl ustanoven farním vikářem farnosti
u kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích, vikariát České Budějovice-město.
P. Mgr. Josef Mendel, SDB byl k 30. 6.
2017, po dohodě s jeho řeholním představeným, odvolán z úřadu farního vikáře farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích, vikariát České Budějovice-město
a od 1. 7. 2017 byl ustanoven administrátorem farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Českých
Budějovicích, vikariát České Budějoviceměsto.
Mgr. Karel Ochozka byl od 1. 7. 2017 jmenován ředitelem kůru „Regenschori“ v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Ukončení
v diecézi

kněžské

služby

Ing. Mgr. Václav Boháč byl k 30. 6. 2017
odvolán z jáhenské služby ve farnosti Dobrá
Voda (u Českých Budějovic), vikariát České Budějovice-město a zároveň byl k témuž
datu uvolněn ze služby v českobudějovické
diecézi.
Upřímně mu děkujeme za jeho jáhenské působení v naší diecézi a do další života přejeme Boží
požehnání.

Životní jubilea
R. D. Václav Hes oslaví 25. 8. 2017 své šedesáté narozeniny.
K výročí životního jubilea upřímně blahopřejeme.

Výročí kněžského svěcení
Mgr. Tomasz Maciej Zbucki, jáhen, oslaví
27. 7. 2017 patnácté výročí jáhenského svěcení.
P. Mgr. Peter Tomáš Paradič, CFSsS oslaví
1. 9. 2017 desáté výročí kněžského svěcení.
P. Mgr. Peter J. M. Vianney Madár, CFSsS
oslaví 1. 9. 2017 desáté výročí kněžského
svěcení.
P. Tomáš Ján Libant, OPUS J.S.S. oslaví
12. 9. 2017 patnácté výročí kněžského svěcení.
K výročí kněžského svěcení upřímně blahopřejeme.
-vk- (stav k 28. 6. 2017)
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Radio Proglas
vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém
týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.
K místům a farnostem, z 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.
* Na poli ochrany životního prostředí působí
Ekologický institut Veronica už více než třicet let. Ohlédneme se nejen za počátky organizace v roce 1986, ale také například za návštěvou britského následníka trůnu prince Charlese
v Hostětíně. V této obci Veronica provozuje
ukázkový pasivní dům, který slouží jako místo pro environmentální vzdělávání, ale rovněž
jako ekopenzion. Rozhovor Petra Pospíšila
s ředitelkou institutu Yvonnou Gaillyovou naladíte v pondělí 24. července od 20.15.
* Již 14 let probíhá o prázdninách v lese poblíž Dvora Králové nad Labem Letní tábor
Ars poetica. Je určen širokému okruhu zájemců, především však těm, kteří hledají cestu k literatuře a umění. Přijíždí sem mnoho
významných osobností současné kultury. Náš
pořad přinese rozhovor s Františkem Burdou,
hlavním organizátorem této akce. Poslouchejte
v úterý 25. července ve 20.15.
* Josef Špaček je talentovaným houslovým
virtuosem. Je vůbec nejmladším koncertním mistrem České filharmonie, stal se jím
v pouhých 25 letech. Má za sebou celou řadu
koncertních vystoupení i úspěchů v mezinárodních soutěžích. V Barvínku se s ním v sobotu 29. července v 9.30 budeme bavit například
o jeho studiích v Americe, i o tom, jak dlouho
to nejdéle vydržel bez houslí.
* Farní charita Praha 1, jako jediná v ČR otevřela Nízkoprahové denní centrum pro ženy.
Je určeno pouze ženám z ulice a pomáhá jim
nejen s ošacením a hygienou, ale i se sociálním
poradenstvím. Tím zvyšuje jejich možnosti při
návratu do společnosti. Naším hostem ve čtvrtek 10. srpna od 20.15 bude ředitelka této organizace Lucie Růžková Rybárová.
* Terezín byl původně vystavěný jako barokní vojenská pevnost s důmyslným systémem
opevnění založeném na nejnovějších poznatcích vojenského inženýrství 18. století. Hvězdicovitý obrys pevnosti je dán lemem širokých
příkopů, jež jsou součástí dokonalého zavodňovacího systému, který dodnes mírní každoroční povodňové vlny řeky Labe. Více uslyšíte
v pondělí 14. srpna v 9.30.
* V Olomouci probíhá Celostátní setkání
mládeže. Kromě přímých přenosů bohoslužeb s našimi otci biskupy se vám přihlásíme
i s naším živým studiem ve dnech od 16. do 19.
srpna ve 14.00 a ve 20.15. V neděli 20. srpna
pak v 15.30.

* V dalším vydání pořadu Vítejte, senioři!
se zaměříme na brněnskou akademii třetího
věku. Pozvání do studia před začátkem nového akademického roku přijali teolog a lékař
– Prof. Květoslav Šipr, generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek a některé
aktivní posluchačky akademie.
S magistrou Renatou Hromkovou pak otevřeme další díl seriálu o pohybu v seniorském
věku ve středu 23. srpna v 9.30.
* Víte, jak vypadá „den pro staršího sourozence“, „babička ve školce“, „andělský strom“
nebo „návštěva u pamětníků“? To všechno
jsou projekty v církevní školce při Konventu
Milosrdných Bratří v Brně. Rozhovor s ředitelkou Petrou Škrdlíkovou vysíláme v úterý 5.
září v 9.30 v Kafemlýnku plném inspirace pro
maminky i učitelky.
* Pořad Není škola jako škola Antonína Žolnerčíka o taneční škole MG Dance Ostrava
-smvysíláme 7. září ve 20.15.

Akathisty k ochráncům země české:
chvalozpěvy křesťanského východu
Tomáš František Král
Sbírka akathistů k českým národním patronům představuje východní křesťanské
zpracování staročeských legend nejpřednějších ochránců země české do podoby
chvalozpěvů. Podoba těchto hymnů opisuje styl jednoho z nejznámějších východních zpěvů, jakým je Akathist k Panně
Marii. Teologický důraz jednotlivých akathistů je kladen především na skutečnost,
že světec se svým životem stává ikonou
samotného Krista. V českém prostředí jde
o vůbec první zpracování tohoto typu. Jednotlivé akathisty jsou věnovány sv. Ludmile, sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi, sv. Prokopovi a sv. Anežce České.
Knihu „Akathisty k ochráncům země české: chvalozpěvy křesťanského východu“
je možné zakoupit v knihkupectví Oliva (Husova 8, Praha 1), nebo objednat
na e-mailové adrese akathisty@molebeny.cz. Cena jedné publikace je 50 Kč.

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

objednavky@paulinky.cz
Nakladatelství Paulínky nabízí deset knižních titulů s 50% slevou během měsíce července a srpna při objednávce v e-shopu.
Tři tituly z beletrie:
Buen camino
Na pouti do Santiaga se může
mezi synem a otcem stát ledacos.
Jejich cesta se prolne s problémy,
které doma řeší osmnáctiletá dcera, ale také jedna mladá učitelka.
Brož., 102 s., 142 Kč (cena ještě bez slevy)

Touha tulipánů
Příběh o Janě, která prodává květiny. Několik let nevnímá krásu
kolem sebe. Po tragické smrti
dítěte se uzavřela do svého světa,
kam nikoho nepouští. Jednoho
dne však potkává někoho, kdo o sobě tvrdí, že
je anděl, rád vaří pro druhé a s nebeskou trpělivostí ji vede zpátky do života.
Brož., 143 s., 189 Kč (cena ještě bez slevy)


Boží přítelkyně
Román o životě Terezie z Ávily,
o jejím díle a cestě ke svatosti,
která nebyla vůbec snadná. Zkušený autor, Jan Dobraczynski,
v něm vystihuje i politickou a náboženskou situaci Španělska 16. století.
Váz., 295 s., 285 Kč (cena ještě bez slevy)

Další tituly jsou silná svědectví
víry:
A bojím se snů, Jiné slunce,
Silnější než nenávist a rozhovor
s papežem Františkem U mne je
vždy otevřeno.
Dvě knihy, které poslouží jako inspirace k modlitbě:
Podle Srdce tvého, U Boha a u lidí
A poslední titul na téma manželství a krása Boží:
Barvy lásky
Vzájemná láska se muže neustále prohlubovat a růst, když
ji manželé prožívají podle vzoru Nejsvětější Trojice. Kniha
v pevné vazbě s nápaditými fotografiemi se
může stát dárkem ke svatbě i k výročí sňatku.
Váz., 95 s., 249 Kč (cena ještě bez slevy)

***
Kód, po jehož vložení se vám započítá sleva,
je: Hura_knihy. Sleva bude započítána až
po dokončení celé objednávky (lze při ní objednávat i další tituly, na něž se sleva nevztahuje), včetně volby dopravy a způsobu platby.

Primice P. Davida Mikluše - Tábor, 1. 7. 2017
Foto: Michal Klečka, Člověk a víra.

