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Morris West
V botách Rybářových     

Román o volbě a pontifikátu prvního 
slovanského papeže, který v autoro-
vě pojetí pocházel z Ukrajiny, a než 
se stal papežem, byl sedmnáct let 
vězněn v sovětském komunistickém 
lágru.  
brož., 384 s., 449 Kč

Anselm Grün
Hory a údolí života    

Krása hor vede člověka ke chvále 
Boha, k pokoře i k životnímu nadhle-
du. Putování po horách je symbolem 
životní cesty: nespoléhat se jen na 
sebe a s odvahou čelit stále novým 
výzvám. 
brož., 128 s., 219 Kč

René Laurentin
Život svaté Bernadety – 2. vydání

V roce 1858 se na západě Francie  
v městečku Lurdy zjevovala čtrnácti-
leté Bernadetě Soubirousové Panna 
Maria. Autor vypráví, jak zjevení ovliv-
nila Bernadetin další život.
brož., 200 s., 259 Kč

Vojtěch Kodet, Milada J. Burgerová
Svatodušní novéna se svatými Kar-
melu

Svatodušní novéna se může stát pří-
ležitostí, kdy hlouběji navážeme vztah  
s Duchem Svatým – a to i díky bohat-
ství textů karmelitánských mystiků.
brož., 44 s., 49 Kč

Lene Mayer-Skumanzová
Lžička medu
Cesta k prvnímu svatému přijímání

Skupinka dětí se připravuje na prv-
ní svaté přijímání. Co při tom zažijí? 
Obyčejně neobyčejný příběh o tom, 
jak Bůh tiše promlouvá do dětských 
duší.
váz., 120 s., 199 Kč

Bruno Ferrero
Zdrávas, Maria

Knížka nabízí text modlitby Zdrávas 
Maria s krátkými příběhy, které dětem 
přiblíží jak obsah této krásné modlit-
by, tak i láskyplnou přítomnost Panny 
Marie v našich životech. 
váz., 48 s., 169 Kč
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Začíná proces blahořečení Josefa Hloucha

„Možná to bude ještě dlouhá cesta, možná kratší, ale v ka-
ždém případě to bude cesta velmi náročná, na jejímž konci 
však bude – jak pevně věřím a modlím se za to – prohlášení 
Božího služebníka Josefa Hloucha za blahoslaveného. Vždyť 
tento v pověsti svatosti zesnulý biskup je znám především 
svou mimořádnou a neutuchající láskou k bližním, odpuště-
ním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v le-
tech nesvobody, internace a krutého teroru“, řekl k očekáva-
ným událostem biskup Vlastimil Kročil, který ve velikonočním 
pastýřském listu poprosil věřící o modlitbu za zdárný průběh 
procesu svatořečení.

Jmenovaní činitelé procesu:
Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D. – biskupský delegát; Prof. 
PaedDr. Martin Weis, Th.D – postulátor; Dr. Zdeněk Mareš, 
Th.D. – promotor spravedlnosti; R. D. Dominik Hroznata Ho-
lický, JC.D. – notář;

Jmenovaní členové historické komise:
Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, Ph.D. – biskup nitranský; 

Při dopolední mši svaté na Zelený čtvrtek 29. 
března složili do rukou otce biskupa Vlastimi-
la Kročila předepsaný slib členové pracovního 
týmu, který bude pracovat na shromáždění po-
třebných dokumentů a podkladů. Složením sli-
bu a přijetím dekretu začala veřejná fáze diecé-
zního procesu beatifikace. 

O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně otec biskup Vlastimil Kročil udílel křest

Diecézní biskup Vlastimil Kročil jmenoval pracovní tým pro shromáždění dokumentů  
a podkladů.

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. – Masarykova univerzita Brno; 
PhDr. Milan Michael Buben, Ph.D. – Univerzita Karlova.

Pozn. redakce: základní informace k životu Služebníka Bo-
žího Josefa Hloucha a k procesu beatifikace jsme uveřejnili  
v dubnovém vydání měsíčníku Setkání.

Miroslav Bína

F
o

to
: M

ic
h

a
e

la
 R

e
iti

n
g

e
ro

va
 /

 Č
lo

vě
k 

a
 v

ír
a

F
o

to
: M

ic
h

a
l K

le
čk

a
 /

 Č
lo

vě
k 

a
 v

ír
a



4

Pane režisére, nijak se netajíte svojí vírou a hlásíte se  
k ní i veřejně.
Především se neustále ptám, co pro mne znamená „být věřící“ 
a v modlitbě zkoumám, co po mně Pán chce. Když jsem začal 
být více známý jako režisér, řekl jsem si, podle výroku z Písma 
„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám 
před svým Otcem v nebi“ (Mt 10,32), že nebudu tajit a stydět 
se za svou víru. Nejprve mne měli trochu za blázna, postup-
ně si však všichni zvykli a dnes už to nikomu nepřijde divné. 

Uvědomuji si, že jsem Jeho, že k Němu patřím, jsme v symbi-
óze, rodinném vztahu. Říkáme přece „Otče náš…“ a vzpome-
nu papeže Františka, který říká, mluvte s ním jako s matkou, 
s otcem. Chceme s Ním mít krásný vztah. Kolikrát, když se 
před spaním modlím, říkám „Tatínku náš, jenž Jsi na nebe-
sích…“, abych i sám sobě připomněl blízkost a vřelost toho 
vztahu. Vidíme, že vztah mezi člověkem a Pánem může být 
přirozený a živý a že je v něm i prostor pro humor, nadsázku 
a zasmání.

Jaký je tedy recept?
Dnešní svět příliš nereaguje na verbální přesvědčování. 
Slov je kolem nás strašně moc a jsme jimi přehlceni. Jedním  

Jiří Strach: Svoboda znamená odpovědnost
Mezi studenty a mladé lidi na letošní diecézní setkání mládeže zavítal režisér Jiří Strach, aby se s nimi podělil 
o osobní zkušenost víry a povzbudil je. Při této příležitosti jsme se ho zeptali nejen na motivaci k takovým 
setkáním.

z momentů je žít radostí z vědomí Pána nad námi. Lidé na vás 
začnou pohlížet jako na majáky světla a budou to chtít také. 
V tu chvíli se vás začnou ptát na zdroj té vaší radosti. Důle-
žité je nespěchat, ti lidé k tomu dojdou sami. Nespěchejme 
ani na Pána Boha, jen mu trochu pomáhejme a připravujme 
cestičku.

Často se účastníte nejen podobných setkání křesťanské 
mládeže, cítíte potřebu tyto mladé lidi povzbudit?
Já sám se nikdy nikam nevnucuji. Pokud mne však pozvou, 
rád přijedu diskutovat, ať už se jedná o společenství mladých 
lidí, střední generace či seniorů. Myslím si, že když už mne 
Pán poslal na cestu určité mediální známosti, můžu být, ale 
nemusím, pro mladé lidi určitým druhem inspirace v úvahách 
a prožívání a úvahách o identitě křesťana. Mohou si říct – to-
hle je člověk, který se snaží něco tvořit, něco dokázal, a přes-
to se nebojí a nestydí přihlásit ke své víře a k Pánu.

Snad to trochu vyvažuje dnešní svět, který dává úspěch  
a slávu jen do souvislostí světského a materiálního světa, jak 
nám to ukazují obálky časopisů. Tak ne! Ta cesta může být 
i přirozená – jít s Pánem Bohem v zádech – aby toto viděli. 
Zda to ty mladé lidi baví a chtějí to vnímat, už ovlivnit nemo-
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hu, ale myslím, že by to Pán nedopustil, kdyby o to sám ne-
stál. Tímhle způsobem se mu snažím revanšovat. Za všechny 
dary, které on dává do života mně, se já snažím splácet služ-
bou inspirátora, třeba i mladých lidí.

Očividně Váš osobní příklad funguje, jak je zřejmé i z reak-
cí mládeže na dnešním diecézním setkání.
Myslím, že osobní příklad je důležitý. Já se hlavně snažím 
mluvit o Pánu Bohu „normálně“. Častokrát na podobných se-
tkáních vidíme uvolněnou atmosféru a zábavu. Pak ale přijde 
moment modlitby, kdy všichni zvážní… jako bychom o Pánu 
Bohu neuměli mluvit jinak, než strašně vážně a já si kladu 
otázku proč? Tím můžeme být i nesrozumitelní. Bůh a víra má 
být naprosto přirozenou a integrální součástí našeho života, 
našich smutků i radostí – všude má být přítomný „Pánbů“. 
Nejenom teď, vážně, v kostele v kleče.

Křesťanská zvěst je radostná sama o sobě…
Určitě. Tím, že se snažím toho Pána Boha pojmenovávat ja-
koby až lidovou řečí, a to jsem už odkoukal u otce Tomáše 
Špidlíka nebo Jiřího Reinsberga (pozn. redakce: P. Jiří Re-
insberg (1918–2004); spisovatel a katolický kněz u Panny 
Marie před Týnem, skaut, spojenecký voják. Nekonformním 
způsobem přibližoval lidem víru v Ježíše Krista. V dospívá-
ní spíše vlažného křesťana nadchl pro víru benediktin Karel 
Method Klement, zakladatel ministrantského skautského 
svazu Legio angelica), jak Pána Boha lidem „prodávali“. 
Proto říkám modleme se Otčenáš a uvažujme o něm přiro-
zeně jako o tatínkovi. Často nepředstavitelného a velkého 
Boha z nebes přibližme a vtahujme k nám na zem, aby mezi 
námi byl víc.

než zloba – to jsou témata ryze křesťanská, byť zde nejsou 
obsažena prvoplánově.

Na jaké novinky z Vaší dílny se můžeme těšit?
Aktuálně jsem dotočil detektivní seriál v Brně a plánuji od-
počinek (smích). Několik plánů samozřejmě mám, třeba po-
hádku Dlouhý, široký a bystrozraký, také uvažujeme o seriálu  
o Boženě Němcové…

Je to Vaše oblíbená historická postava?
Moc rád bych jednou natočil snímek o Janu Husovi, bez za-
barvení, osekat to na skutečný autentický příběh. Historikové 
již dnes o Husově postavě mluví bez politických zadání masa-
rykovské první republiky či komunistické propagandy Zdeňka 
Nejedlého… Tady bych použil slova prof. Jiřího Kejře, který 
v knize „Jan Hus známý i neznámý“ (Kosmas 2009) píše  – 
– neviďme v Husovi za každou cenu jen kladnou osobu. Jed-
nalo se o osobnost barevnou se svými pravdami, ale i s hří-
chy a chybami, což by mě bavilo natočit. Za nános, který na 
postavě Jana Husa v různých dobách ulpěl, on sám nemůže. 
Tolikrát byl zneužitý, až je mi ho líto.

V loňském listopadu Jste se zúčastnil premiéry pohádky  
Anděl Páně II. v Římě. Jaký byl ohlas a jak pohádce rozuměli?
Snímek byl opatřený titulky v italštině a shlédli jej i naši stu-
denti z Nepomučena, jejich učitelé a představení. Obavy 
jsem neměl, jak se říká „v nebi a Římě mají rozum“. Atmo-
sféra byla výborná a publikum – děti i dospělí vzali ten film  
s nadsázkou a humorem, jak to má být.

Miroslav Bína

Toto se snažíte zachytit a podat 
především ve filmových pohád-
kách pro nejmenší diváky. Nevy-
hýbáte se mu však ani ve sním-
cích pro dospělého diváka.
V tvorbě pro dospělé diváky je 
tato tématika možná více ukry-
ta a zašifrována. Prvoplánově 
toto téma dnešního diváka neo-
sloví, Pánu Bohu bych tím dělal 
medvědí službu. Tady já adoruju 
chytrost sv. Pavla, který si uměl 
najít cesty, jak lidem Pána Boha 
přiblížit. Např. snímek „Vůně va-
nilky“ (2001) řeší téma schopnosti 
obětovat se, kdy se hlavní hrdinka 
rozhoduje, zda odejít za zdánlivě 
krásným životem do zámoří, ane-
bo zůstat na rodné hroudě a starat 
se o děti své sestry, která zemře-
la. A rozhodne se pro tuto oběť. 
Snímek „BrainStorm“ (2008) je  
o smíření v rodině, „Osmy“ (2014) 
o odpuštění mezi partnery, kteří si 
přes všechny omyly dokáží najít 
cestu k sobě, a nakonec převlád-
ne vzájemná láska, která je silnější 
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I NESLYŠÍCÍ 
mohou mít účast 
na liturgii
Tlumočení pro věřící je jednou z velmi specific-
kých oblastí tlumočení. Do českého znakového 
jazyka již Písmo věřícím zpřístupnil projekt Bi-
ble bez hranic. Na důvody a specifika takového 
překladu Písma a tlumočení liturgie jsme se ze-
ptali Mgr. Renáty Brabcové, která překladatel-
ské služby neslyšícím věřícím poskytuje.

Proč se vlastně musí bible překládat do českého znako-
vého jazyka?
Potřeba přeložit Bibli do českého znakového jazyka vzešla 
přímo od věřících neslyšících. Psané texty, tedy i Bible, jsou 
totiž pro neslyšící velmi těžko srozumitelné. Je tomu tak pro-
to, že mateřským jazykem neslyšících je český znakový ja-
zyk, který je od mluveného jazyka diametrálně odlišný. Čes-
ký jazyk je pro neslyšící prvním cizím jazykem, proto jeho 
psané formě přesně nerozumí.  Lidé si často myslí, že nesly-
šící „jen neslyší“ a vše si mohou přečíst. Tak tomu však není. 

Věřící neslyšící by měli mít možnost stejně jako slyšící věřící 
otevřít Bibli a číst ji. Číst ji ve svém mateřském jazyce, tedy 
- mít ji „naznakovanou“.  V rámci projektu Bible bez hranic 
bylo vybráno 90 kapitol. I to je však skvělý počin. Garantem 
projektu byla Teologická fakulta Jihočeské univerzity, auto-
rem a současně koordinátorem Mgr. Gabriela Kocmichová.

Bylo pro Vás náročné přetlumočit obsah bible do znako-
vého jazyka? Jak se to vlastně prakticky provádí?
Jednotlivé kapitoly tlumočili sami neslyšící. Já jsem se na 
projektu podílela jako tlumočník zpětného překladu. Byly vy-
tvořeny dvě skupiny neslyšících, pražská a brněnská, které 
spolupracovaly s tlumočníkem a teologem. Teologové pře-
kládali text z hebrejštiny či řečtiny do češtiny, český text pak 
přeložil tlumočník neslyšícím do českého znakového jazyka 
a neslyšící vytvořili překlad. V průběhu překladu měli k dis-
pozici teologa i tlumočníka. Překlad ve znakovém jazyce byl 
poslán dvěma tlumočníkům zpětného překladu, kteří jej pře-
ložili zpět do psané češtiny. Správnost textu pak posoudili 
teologové a své poznámky dali k zapracování neslyšícím. Ti 
pak natočili finální překlad.

Kde se tyto překlady dají nalézt?
Překlady je možné nalézt na webových stránkách www.bi-
blebezhranic.cz. V budoucnu budou ke stažení i na strán-
kách biblické společnosti Deaf Bible, v rámci které bude 
projekt nadále pokračovat. Překlady slouží nejen věřícím, 
ale i jako výukový materiál také studentům, pedagogům, 
pastorům i tlumočníkům.

Je možné tlumočit také bohoslužby?
Na Českobudějovicku bohoslužby běžně tlumočené nejsou. 
Před pár lety toto v  Růženeckém kostele nabízel kolega 
Rudolf Kučera, avšak zájem neslyšících postupně klesal. 
Účastnilo se několik starších neslyšících, kteří celý život ne-
měli možnost svou víru praktikovat ve větším společenství  
a neměli k dispozici ani tlumočníka. Dnes jsou z nich sedm-
desátníci či osmdesátníci a je pro ně nesnadné nyní, když 
řeší především zdravotní problémy, začít chodit pravidelně 
do kostela. Také bohoslužby jsou oproti době, kdy byli dět-
mi, delší. Ve větších městech, například v Praze či Brně, žije 
spousta mladých aktivních neslyšících, kteří se pravidelně 
účastní nejen bohoslužeb, ale i společných setkání. Myslím, 
že tlumočit v Budějovicích vánoční a velikonoční liturgii, po 
jejichž skončení by následovalo společné setkání, by mohlo 
být dobrým začátkem společného praktikování víry. Poža-
davek však musí vzejít z řad neslyšících.

Sama máte zkušenost s tlumočením liturgie, jak se pře-
kládají náboženské výrazy?
Před pár lety jsem byla požádána o tlumočení obřadu se mší. 
I přesto, že jsem věřící, znám liturgické texty i ustálené mod-
litby, zabrala mi příprava téměř měsíc. Právě při tlumočení 
bohoslužby se musí tlumočník naučit některé texty předem 
a nazpaměť, neboť při překladu je někdy důležité změnit po-
sloupnost překladu. Užívané metafory, podobenství, archa-
ická či specifická slova, jména osob činí překlad ještě ná-
ročnějším. Dalšími číhajícími nástrahami mohou být špatná 
akustika, kněz – cizinec či čtení ústy laika. Tlumočník musí 
obsahu sdělení především rozumět, jinak obsah správně ne-
předá.  Sjednala jsem si tehdy v rámci přípravy konzultace 
nejen s kolegyní PhDr. Romanou Petráňovou, která se tlumo-
čení pro věřící aktivně věnuje, ale i s petrínským páterem Ma-
xmiliánem, který mi trpělivě zodpovídal všechny mé otázky.  
A bylo jich mnoho :).

Častěji tlumočím při pohřebních obřadech, pietních ak-
cích či přípravách na svátosti. Kněží v rámci přípravy velmi 
ochotně spolupracují, zapůjčí před obřadem text či vysvětlí 
nejasnosti. Výhodou je, že sloužící kněze osobně či od vi-
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dění znám, neboť organizace, pod kterou tlumočím, sídlí na 
českobudějovickém děkanství.

Tlumočení pro věřící je jednou z velmi specifických oblastí 
tlumočení. Stejně jako v jiných oblastech jsou v překladu ně-
které znaky běžně užívané, některé vznikají, tak jako v jiných 
přirozených jazycích a pro některé výrazy znak neexistuje, 
je tedy přeložen opisem.

Jak se přihodilo, že vaše organizace sídlí v budově čes-
kobudějovického děkanství?
Organizaci Střep, z.s., která poskytuje neslyšícím ambu-
lantní i terénní tlumočnickou službu, jsem zakládala v roce 
1999. V prostorách, na které si klienti navykli, organizace 
nesídlila dlouho a několikrát musela být přestěhována.  
A protože jsem vždy jednou ročně vyučovala kurz znako-
vého jazyka právě v prostorách děkanství, ptala jsem se při 
každé výpovědi z nájmu tehdejšího děkana P. Adolfa Pintíře, 
zda by bylo možné přemístit se na děkanství. Dvakrát byla 
odpověď zamítavá, potřetí ne. A tak ambulantní tlumočnic-
kou službu provozuji již 19 let ve stejný den a čas a díky 
vstřícnosti tehdejšího i současného děkana P. Zdeňka Mare-
še již 12 let na stejném místě.

Netlumočím však pouze pod Střepem, ale spolupracuji  
i s ostatními celorepublikově působícími organizacemi. Rari-
tou je, že jsem jako jediný tlumočník v České republice za-
městnána českobudějovickou radnicí. Organizace zabývající 
se problematikou tlumočení již několik let usilují o podobné 
schéma i v jiných městech, prozatím však bez úspěchu. Velmi 
mne těší, že právě město České Budějovice má pro své ne-
slyšící občany k dispozici tlumočníka, a to již od roku 2004.

Jak jste se k tlumočení dostala?
Studovala jsem speciální pedagogiku v Praze. Chtěla jsem 
pracovat s dětmi s těžkou kombinovanou vadou a tím-
to směrem jsem také v průběhu celého studia směřovala.  
V prvním ročníku jsem si zvolila výuku českého znakového 
jazyka a v pátém jsem se chtěla prakticky připravit na státní 
zkoušku. Vyhledala jsem tedy českobudějovické neslyšící 
a zjistila, že v Jihočeském kraji chybí tlumočník. Nastoupila 
jsem tedy na zatím a zůstala dodnes. Svět neslyšících a ne-
slyšící lidé se stali každodenní součástí mého života.

Miroslav Bína

Velikonoční jarmark 
a koncert skupiny 
OBOROH v Milevsku
V sobotu 24. března odpoledne uspořádala 
Farní charita Milevsko velikonoční jarmark pro 
všechny, kteří se chtěli velikonočně naladit 
nebo se podívat do prostor Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi.

Přitom si mohli návštěvníci zakoupit drobné výrobky dětí, 
které toto zařízení sociální prevence navštěvují. Odpoledne 
zpestřilo vystoupení nového pěveckého sboru z Milevska 
Mil-Roses, jehož členky v našich prostorách zkouší. Výtě-
žek jarmarku činil 2640 korun, tyto prostředky budou použity  
k dofinancování služeb FCHM.
V Pondělí velikonoční zavítala do klášterní baziliky Na-
vštívení Panny Marie skupina Oboroh. Koncert byl krásný  
a muzikanti posluchače potěšili průřezem svých skladeb  
a alb, včetně posledního se svatodušní tématikou – Vane, 
kde chce. Vděční posluchači hudebníky, v čele se Slávkem 
Klecandrem, odměnili potleskem ve stoje. Koncert byl pod-
pořen z dotace na kulturu města Milevska, výtěžek před 
odečtením nákladů činil 5200 korun.
Farní charita Milevsko je sociální službou, která má v tři 
projekty. Terénní pečovatelskou službu, již zmiňovaný nízko-
prah Fanouš a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dět-
mi Rozárka. Součástí služeb je základní sociální poradenství 
a provozování charitního šatníku, který je hojně navštěvován 
a využíván. Poskytujeme potravinovou i hygienickou pomoc 
dle našich možností všem potřebným, zvláště pak těm, kteří 
spolupracují a chtějí svoji nepříznivou situaci řešit. V přípa-
dě zájmu zprostředkujeme i duchovní služby (spolupráce  
s milevskými premonstráty).

Alena Růžičková, 
Farní charita Milevsko
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MILEVSKÝ KLÁŠTER patří k nejhodnotnějším památkám 
v Čechách, stavěným v románském slohu, je i nejstarším 
klášterem a jedinou románskou bazilikou v jižních Če-
chách a zároveň jde o jednu ze tří nejcennějších román-
ských staveb u nás.
Certifikát poutníka obdržíte v klášterním obchůdku na prvním 
nádvoří. Vydání certifikátu mimo otevírací dobu není možné. 
Mají vlastní razítko.

Kdy přijít: duben, květen, červen, září a říjen:  
pátek–neděle 10–17 hodin, jindy po dohodě.
červenec a srpen: denně 9.30–17 hodin. O svátcích je vět-
šinou otevřeno. Pro jistotu volejte 736 209 344. V ostatních 
měsících roku jsou prohlídky možné na základě předem do-
mluvené rezervace, dle provozních možností kláštera. Po-
slední prohlídka začíná v 16 hodin. Prohlídka prvního okruhu 
(bazilika Navštívení Panny Marie a kostel sv. Jiljí) není možná 
v době liturgických obřadů.

• Adresa: Milevský klášter bratří premonstrátů 
 U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko
• Kontakt: prohlidky@klastermilevsko.cz; 
 +420 736 209 344; +420 382 521 458

POUTNÍ KOSTEL V KLOKOTECH stojí na skalnatém vršku 
na západním okraji města Tábora, kde se hrdě tyčí nad 
svým okolím. Říká se, že proudící tok 
malebné řeky Lužnice, nad jejímž údo-
lím se chrám rozprostírá, dal vzniknout 
i jeho jménu. 
Certifikát získáte v poutním obchůdku nebo 
ve farní kanceláři. Vyvrcholením vaší pěší 
poutě může být účast na mši svaté, která 
je v Klokotech každý den od pondělí do so-
boty v 17 h, neděle 10 h. Pro poutníky (po 
předchozí rezervaci) nabídnout ubytování  
v poutním domě Emauzy. Mají vlastní razít-
ko, v poutním areálu najdete také obchů-
dek s poutními suvenýry. Otevírací doba 
(farní kancelář Po–Pá 8–16.30 h, obchůdek 
So 10–16 h, Ne 11–17 h) vydání certifikátu 
mimo otevírací dobu není možné.
Při vaši plánované pouti si můžete také za-
rezervovat prohlídku s průvodcem (češti-
na, němčina, angličtina, polština, italština).

• Adresa: Staroklokotská 1, 390 03 
Tábor–Klokoty; www.klokoty.cz

• Kontakt: 
 klokotypoutni@centrum.cz; 
 +420 381 232 584; 
 +420 731 402 906

Poutní stezkou TOULAVY
Vydejte se na pouť mezi třemi slavnými sakrálními 
památkami. Objevíte honosné baroko v Klokotech, 
starobylou románskou baziliku v Klášteře Milevsko 
i gotický skvost v klášteře v Bechyni.

Na skále vysoko nad řekou Lužnicí a přesto přímo v cen-
tru BECHYNĚ najdete FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER. Že se 
jedná o stavbu vskutku unikátní, ale i zázračnou, o tom se 
můžete přesvědčit uvnitř.
Certifikát poutníka obdržíte v Městském informačním cent-
ru v budově Městského muzea na náměstí T. G. Masaryka 
140. Exteriéry kláštera jsou volně přístupné. V případě zájmu 
o komentovanou prohlídku interiérů zajděte do Turistického 
informačního centra na náměstí T. G. Masaryka 5. Prohlíd-
ky se pořádají celoročně a denně (1. 5.–30. 9. v každou ce-
lou hodinu, mimo sezonu dle dohody). Sraz je vždy 5 minut 
předem v TI. Podmínkou konání prohlídky je skupina min.  
5 plně platících osob. Doba trvání prohlídky je cca do 40 minut.

• Adresa: Klášter Klášterní 156, 391 65 Bechyně

Jak se stát poutníkem
Poutníkem se stáváte, pokud do některého ze tří poutních 
cílů (Klokoty, Klášter Bechyně, Klášter Milevsko) doputujete 
pěšky minimálně 15 km. Ve vašem diáři, notýsku, cancáku, 
turistickém deníku,… musí být razítko kostela, farnosti nebo 
infocentra vzdáleného minimálně 15km.
Pokud jste šli pěšky a prokážete se v jednom ze tří cílů tímto 
razítkem, dostane certifikát poutníka. Pokud jdete delší cestu – 
každý den si vyžádejte jedno razítko. Vyrazit můžete samozřej-
mě i z jednoho ze tří slavných sakrálních míst a udělat si okruh.
Každý poutník bude umístěn na seznam poutníků a bude na 
něho pamatováno v modlitbách a při mši svaté.
Vydejte se na velkou pouť a navštivte všechny tři poutní cíle – 
dostanete zlatý certifikát poutníka Toulavou.

zdroj: Toulava.cz
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O slavnostním setkání 
a vědecké konferenci 
„PŘEMYSLOVSKÝCH 
MĚST“ s Jiřím Reinišem
Vážený pane magistře, v rámci oslav 100. výro-
čí vzniku našeho samostatného státu se bude 
ve dnech 1. a 2. června v Praze konat slavnost-
ní setkání a vědecká konference „Přemyslov-
ských měst“. Hlavním organizátorem a koordi-
nátorem celé akce jste Vy osobně a Vaše Studio 
JR s. r. o.

Ano, po organizační stránce se na přípravě a realizaci podílí 
vedle Studia JR s.r.o. rovněž zapsané spolky „Města Otaka-
rova“ z Českých Budějovic a „Společnost Vyšehrad“ z Pra-
hy. Myšlenka uspořádat takové setkání se poprvé realizovala 
zde v Českých Budějovicích v loňském roce. O celou akci, 
která se uskutečnila 22. března 2017 v prostorách českobu-
dějovické radnice, byl mimořádný zájem. Kromě zástupců 
většiny měst, jejichž zakladatelem byl Přemysl Otakar II. a to 
i ze zahraničí, např. Královce, se konference zúčastnila i řada 
zajímavých osobností. Jen namátkou bych jmenoval česko-
budějovického biskupa Mons. Kročila, náměstkyni ministra 
kultury PhDr. Matouškovou, českobudějovického primátora 
Ing. Svobodu, prorektora UK v Praze profesora Royta, atd. 
Součástí byla i výstava kreseb a grafik z cyklu „Česká stát-
nost“ z díla bohužel již zesnulého Františka Doubka. Akce 
pokračovala ještě druhý den, 23. března v Písku.

V letošním roce se toto setkání a konference koná v Pra-
ze. Jaký bude mít akce program?
Lze konstatovat, že svůj vliv sehrála bezesporu pozitivní ode-
zva, kterou loňská akce měla. Nad tou letošní přijala také 
záštitu řada významných osobností. Kromě již tradičních 
představitelů krajů a měst je třeba vyzdvihnout záštitu praž-
ského arcibiskupa a českého primase kardinála Duky, který 
dal pro konání konference k dispozici Sál kardinála Berana 
v Arcibiskupském paláci v Praze a rovněž inicioval requiem 
za Přemysla Otakara II. To bude osobně celebrovat s dalšími 
biskupy 1. června večer v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha na Pražském hradě. Již samotná tato skutečnost, při níž 
uctíme památku českého „železného a zlatého“ krále, vedle 
Karla IV. snad největšího českého panovníka, dává celé akci 
mimořádný rozměr a je bezesporu deklarací myšlenky české 
státnosti obecně. Svou záštitu rovněž přislíbil prezident Čes-
ké republiky. V současné době čekáme na oficiální potvrzení.

To je zajisté velmi významné. Akce se bude konat ovšem 
dva dny. Co bude ještě na programu?
Program se neustále upřesňuje a doplňuje. Např. první den 
dopoledne zahájí konferenci pan kardinál Dominik Duka  

a budou následovat vystoupení účastníků konference. Od-
poledne bude setkání pokračovat vernisáží výstavy Doub-
kových kreseb a grafik, tentokrát v prostorách Strahovského 
kláštera, kde bude současně otevřena výstava spolku Města 
Otakarova z Českých Budějovic „Král, rytíř, zakladatel Přemy-
sl Otakar II.“. V rámci programu konference budou mít účast-
níci možnost shlédnout také některé významné historické 
prostory Pražského hradu a svatovítské katedrály. V sobotu 
bude setkání pokračovat opět přednesením dalších příspěv-
ků účastníků konference a doprovodným kulturním progra-
mem. Předpokládáme, že výstupem z konference bude  
vydání sborníku.

Co byste pane magistře řekl našim čtenářům na závěr?
Rád bych zdůraznil, že celý projekt je veden nekomerčně  
a jeho cílem je v budoucnosti vytvořit stálou expozici věno-
vanou odkazu krále Přemysla Otakara II. a jeho významu 
pro českou státnost. Tohoto svého praděda si nesmírně vážil 
Otec vlasti Karel IV., který svou osobou vlastně naplnil jeho 
odkaz. Celá akce a zejména spolupořádané výstavy, které 
potrvají až do 28. června, odrážejí celkovou vysokou kulturní 
a řemeslnou úroveň, státnickou odvahu a velkorysost našich 
předků. Zdůrazňují také společné kořeny, které máme s těmi 
nejvyspělejšími evropskými státy a národy. A poukazování 
na tuto skutečnost je v dnešní spojené Evropě nezastupitel-
né. Čas od času se totiž objevují snahy, odkazovat nás, díky  
40 letům komunistické totality, někam na periférii vyspělé Ev-
ropy. Naše konference, konaná v roce 100. výročí obnovení 
samostatnosti našeho státu, má mj. také dokázat, že k Evropě 
patříme od samého počátku a že mnohdy jsme to byli prá-
vě my, kdo určoval, kterým směrem se bude ubírat její vývoj,  
a to jak kulturní, tak státní. A úplně na závěr mi dovolte, abych 
touto cestou ze srdce poděkoval našemu českobudějovické-
mu diecésnímu biskupu Mons. Vlastimilu Kročilovi, který nad 
akcí rovněž převzal záštitu.

Vážený pane magistře, děkuji Vám za rozhovor

Jan Kotous
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Křesťanská svoboda je nejen dar, ale i závazek. Především 
závazek přijímat Ducha svatého ve svém srdci, dávat mu 
prostor a rozpoznávat jeho hlas ve svém nitru.
Chiara Lubichová napsala: 

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, 
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 
zdrženlivost.“ (Gal 5,22)

Pak, abychom jeho hlas mohli slyšet a následovat, 
musíme říkat ne (…) pokušením, čili ihned odmítat to, co 
knim svádí; 

3 2

> Ano úkolům, které nám Bůh svěřil,

„Musíme si především stále více uvědomovat, že je 
v nás přítomen Duch svatý: ve svém nitru chováme 
nesmírný poklad, ale dostatečně si to 
neuvědomujeme. 

1Srov. C. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44, [2000], 10, s. 7.

Vystřihni a slož. Vznikne z kartička, kterou můžeš s sebou pohodlně nosit během tohoto měsíce.

4
wordteens.focolare.org centro.rpu@focolare.org

Probudí v nás a posílí zvláštní schopnosti 
a zdroje.

Tento postoj nám umožní zakusit typické ovoce Ducha: růst 
našeho vlastního lidství k opravdové svobodě.

Budeme-li takto jednat, Duch svatý nás povede a dá 
našemu křesťanskému životu onu chuť, sílu, nadšení a 
světlo, které nemůže nemít, je-li autentický.“1

Každý náš skutek je příležitostí, kterou si nesmíme 
nechat ujít, abychom řekli ne otroctví egoismu 
a ano svobodě lásky.

Můj
závazek:

dát ti
prostor

Naše nasazení v rodině, ve škole, mezi kamarády…
> Ano lásce ke všem bližním,

Láska, která nikoho nevylučuje... > Ano těžkostem, které potkáváme… 
Každá těžkost se může stát příležitostí…

Nastartujme teď s odvahou naše osobní povolání 
ke svobodě v tom prostředí, kde žijeme.

Il mio 
impegno

a darti 
spazio

10

Vystřihni a slož. Vznikne kartička, kterou můžeš s sebou pohodlně nosit během tohoto měsíce.

Děkujeme, že se zapojujete ve stále větším počtu do luštění. Všechny 

správné tajenky, které dorazily, jsme slosovali a zde máme tři šťastné 

výherce: Štěpán Šimek, Dan Smolík, Pavel Beneda.

Gratulujeme! Tajenky zasílejte na: katechetky@dicb.cz

V dnešním příběhu čteme, že není jednoduché žít, tak jak si přeje Pán 
Ježíš. Ale, kdo to zvládne, vydá „plody“ Ducha svatého. 

Rozlušti šifry a přiřaď k nim správné plody.

Plody Ducha svatého pošli jako tajenku.
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„Ovocem ducha je láska, 
radost, pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost, 

tichost, zdrženlivost.“ 
(Gal 5, 22).

Objevit poklad 
v našem srdci

Obrázky si vybarvi a přemýšlej, jak bys podle toho  mohl/a „žít“ i ty?

květen
2018

Sl
ovo života pro děti

11

Lidé žijící v Galacii se stali křesťany 
teprve před nedávnou dobou. 
Často se hádali a záviděli si. 

Žili v malých skupinkách namísto toho, 
aby byli všichni společně.

“Neobvyklá hra” – zkušenost Kany z Japonska

Připomněl jim, že být přítelem Ježíše 
znamená milovat každého, 

žít v míru a mít v srdci radost.
(viz Gal 5:18-22)

Svatý Pavel byl zklamaný z toho, 
jak se chovali. 

Napsal jim tedy dopis.

Jednoho dne měly děti ve škole vybrat 
toho, koho mají ve třídě nejradši. Kana 
napsala, že má ráda všechny, protože 
Bůh je v každém z nás. Spolužáci ji 
vybrali jako nejmilejšího člověka ze 

třídy. Ale Kanina kamarádka byla až na 
posledním místě.

Kana vyskočila a řekla: 
“Paní učitelko, nemůžeme takovou hru 

hrát, není to správné.”

Všichni tleskali. Kana si sedla vedle 
své kamarádky a řekla jí: 

“Ty jsi taky ten nejmilejší člověk 
ze třídy!”
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Vlastimil Kročil: Potřebujeme se 
ZAMILOVAT DO KRISTA

„Modlím se za Vás každý den... Přeji Ti hodně síly... Více se usmívejte, ať Vám to pěkně sluší... Pro-
sím, buďte skutečným Otcem naší diecéze... Podporujte mládež, je nás málo...“ Tyto a další vzkazy 
napsali svému biskupu Vlastimilu Kročilovi účastníci Diecézního setkání mládeže, které se konalo 
23. a 24. března v Českých Budějovicích. Adresát je dostal na závěr...

Tanec s Bohem
Na setkání mládeže s biskupy před Květnou nedělí se sje-
ly dvě stovky účastníků. Páteční večerní program se konal  
v Komunitním centru Máj, sobotní pak hlavně v prostorách Sa-
lesiánského střediska mládeže u kostela sv. Vojtěcha. „Akce 
je příležitostí setkat se s biskupem a vrstevníky a tím se po-
sílit ve víře, vzájemně se povzbudit a stát se kvasem nového 
lidstva podle evangelia Ježíše Krista,“ připomněl otec biskup 
Pavel Posád, biskupský vikář pro pastoraci. „Věřím, že i naše 
setkání, které není co do počtu mladých veliké, má význam 
pro všechny mladé a je velikou duchovní vzpruhou pro celou 
naši místní církev,“ doplnil biskup, který vedl jednu skupinku.

Kromě obou biskupů si v sobotu mladí vyslechli i režiséra 
Jiřího Stracha a další hosty. „Z workshopu teoložky Katky 
Brichcínové se mi líbilo, jak říkala, že vztah s Bohem je jako 
tanec – jeden musí udělat krok zpět, aby druhý mohl udělat 
krok dopředu,“ uvedla Karolína Fotrová z Horažďovic. „Mar-
tina Furstová měla poutavý workshop o tom, jakou inspirací 
může být Panna Maria pro dnešní mladé,“ přidala se Jiřina 
Panušková. „Na jednotlivých situacích z Mariina života uká-

zala, co si z jejího chování můžeme vzít i my. Při mši mě pak 
zaujala promluva biskupa Vlastimila, který rozváděl téma, jak 
různá prostředí formují člověka a jak je důležitý dobrý výběr 
přátel,“ dodala Jiřina Panušková.

S anděly na cestách
„Strach patří do našeho života, a jsem přesvědčen, že ho 
měl jistě i režisér Jiří Strach, když se rozhodl natočit pohádku 
Anděl Páně,“ uvedl při závěrečné mši otec biskup Vlastimil 
Kročil. „Vydal se do nejistoty, bál se, aby nenatočil propadák, 
a potřeboval anděly, kteří by i jemu na cestě pomáhali. I my 
biskupové, kněží, jáhni, stejně jako vy, mladí přátelé, potřebu-
jeme anděly, kteří by nás provázeli a dokázali mluvit lidským 
jazykem. Stejně tak se potřebujeme zamilovat do Krista. Když 
jsem před třiceti lety opouštěl Československo s vědomím, 
že už se nevrátím, potřeboval jsem také svého anděla, abych 
se ho zeptal, zda je mé rozhodnutí správné. Chtěl jsem být 
knězem, ale doma jsem se jím stát nemohl. Riskoval jsem, že 
mě na několik let zavřou kvůli nelegálnímu opuštění republi-
ky. Nevím, jestli bych měl odvahu udělat to znovu,“ přiznal 
biskup, který zdůraznil i potřebu mít správné lidi kolem sebe. 
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„Záleží, jaké přátele si vyberete, protože jsou to oni, kteří nás 
formují, nebo deformují. Bůh je s námi, a jestliže máme víru, 
nemůžeme nic ztratit. Bůh má s námi své plány, neboť jsme 
od něj dostali dary pro obdarování druhých. Každý hřích je 
jako prášek na spaní pro naši duši, do které touží vstoupit 
Duch svatý, aby ji obdaroval,“ doplnil otec biskup, který mla-
dé vyzval, ať čerpají také z životní moudrosti svých rodičů  
a prarodičů a drží si svou křesťanskou identitu v dnešním svě-
tě v tzv. tekuté společnosti. „Máte kolem sebe spoustu andělů 
a záleží jen na vás, abyste si dobře vybrali,“ dodal biskup.

Hraní jako služba
Po oba dny hrála účastníkům i kapela Elaion. „Účastním se 
setkání pokaždé a nedovedu si představit, že bych tu nehrá-
la,“ přiznala Kristýna Hanžlová z Prachatic. „Vyčistím si hlavu 
od starostí a jsem ráda, že můžeme společně zpěvem chválit 
Pánaboha. Časově je akce náročná, takže se nedostanu na 
všechny programy, ale i hraní je služba, a navíc jsem ráda, že 
tu opět po roce potkám známé,“ dodala.

„Diecézní setkání pro mne vždy znamená utvrzení v tom, že 
víra v Ježíše spojuje,“ svěřila se Anna Zemanová z Českých 
Budějovic a „Největší radost je dívat se na plný kostel mla-
dých, kteří dávají své dary a hltají každé slovo o našem Pá-
novi. Každý dá nějaký dar, někdo zpěv, jiný umění hrát na 
kytaru. Někdo přináší dary, někdo úsměv, jiný přednáší, další 
rozdává lístečky na oběd. Pochopila jsem, že když tyto dary 
dáme dohromady, tvoříme církev. A máme Ježíše uprostřed. 
Křesťané zaujali svou láskou, kterou měli mezi sebou. Dívejte 
se, jak se milují! A na diecézku si vždy uvědomím, že oprav-
du funguje: Kéž poznají nás po ovoci,“ dodala účastnice.

Radek Gális; titulek redakce

DCR připravuje a zve….
•  Kurzy přípravy na manželství v r. 2018 – 

setkání kurzů přípravy manželství (civilní  
i církevní) s 6 setkáními, v kterých se zaměřu-
je na následující témata: biblické pojetí man-
želství, komunikace, konflikty a jejich řešení, 
sexualita a rodičovství, duchovní rozměr 
manželství, manželský slib). Koná se v kan-
celáři DCR v Kanovnické ul. 12 v Českých Budějovicích. 
Pokud máte zájem, kontaktujte prosím tel. 731 402 981.

• Nabízíme do farností 4hodinový seminář na téma komu-
nikace „Dialog je nástrojem porozumění“. Dozvíte se  
o nejen o pravidlech dobré komunikace, ale vyzkoušíte si 
i nový způsob komunikace v páru. Seminář je určen nejen 
pro manžele, ale i pro rodiče a starší děti, je nutné se na 
něj přihlásit na webových stránkách. Vedou Alena Pikhar-
tová, PhD. a PhDr. Alena Poláčková. Zájemci, hlaste se 
prosím na tel. 731 402 981.

• Ve spolupráci s Modrou pomněnkou, z.s, vznikla skupina 
rodičů po ztrátě „Nejste sami“. Setkání se koná vždy po-
slední středu v měsíci v přízemním sále Děkanství u sv. 
Mikuláše v 17,30. Nabídněte prosím těm, kterých se akce 
týká, na našich webových stránkách najdete pozvánku  
k tisku www.info@modrapomnenka.cz.

• Týdenní duchovně relaxační pobyt rodin v poutním 
domě v Králíkách v termínu 1.–7. 7. 2018. Přesnější in-
formace včetně přihlášky najdete na našich webových 
stránkách. V případě dotazů a nejasností, volejte na tel. 
380 420 342, 731 402 981. Další informace o akcích  
a přihlášky na seminář a duchovně relaxační pobyt na-
jdete postupně na www.dcr.bcb.cz.

• Akce Týdne pro rodinu v naší diecézi – I v naší diecézi se 
uskuteční řada akcí na téma „Čas být spolu“, které přinesl 
letošní ročník TPR (12.–19. 5. 2018); 6. 5. Cesta zdraví – výlet 
rodin v okolí Majdaleny na trase Třeboň Hradeček se zamy-
šlením o čase v rodině; 13. 5. Již tradiční setkání na Den 
matek, tentokrát pro celé rodiny s přednáškou O životě ro-
diny Krále Karla I. od Markéty Freylachové. Koná se na faře  
v Třeboni; 14. 5. Vikaritátní pouť pro celé rodiny – Tábor.

  
Další informace o akcích a přihlášky na duchovně 
relaxační pobyt najdete postupně na  www.dcr.bcb.cz

Inzerce
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 Více na familycamp.mountkasperk.cz
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Kreativní umění 
našich předků
V letním refektáři Královské kanonie premonst-
rátů na Strahově v Praze byla v polovině března 
zahájena poslední instalace výstavy „V oplatce 
jsi všecek tajně“. Na první pohled pestrá sbírka 
sakrálního umění dává vhlédnout návštěvníko-
vi od oblasti historických zajímavostí umění, 
kterými byl dříve liturgický prostor dekorován.

Průřezová výstava není svými exponáty zaměřena na jediné 
období, popřípadě na výběr z úzké sbírky, ale přesto má jed-
notící myšlenku, kterou je kult a jeho projevy v naší římsko-
katolické církvi. Unikátem je socha Ježíše Krista, která je 
vybavena klouby v ramenou, poněvadž se v rámci veliko-
nočních svátků zavěšovala na kříž a poté i ukládala do hrobu. 
Naprostou senzací je perletí vykládaný model chrámu Bo-
žího hrobu z Jeruzaléma, který má zhotoveny odnímatelné 
části tak, aby si majitel mohl prohlédnout vnitřní vybavení mo-
delu. To odpovídá historickému interiéru chrámu. 
V konceptu výstavy je i zahrnut jeden sbírkový předmět  
z naší diecéze. Římskokatolická farnost Horažďovice zapůj-
čila drobnou pozdně gotickou sošku Ježíše Krista Vítězné-
ho, o které lze i přes její drobné rozměry hovořit jen v superla-
tivech. Její význam spočívá nejen v mistrovském zpracování, 
které je dech beroucí. Tato drobná skulptura byla používána 
o Velikonočních svátcích. V rámci slavení vigilie byla knězem 
postavena na oltář, kde zůstala po čtyřicet dní, aby pak při 
liturgické inscenaci Ježíšova nanebevstoupení zavěšená na 
laně putovala vzhůru do klenby kostela, kde zmizela lidským 
očím v dutém svorníku. Její instalace proto porušuje veškeré 
zvyklosti a je také zavěšena na laně. 
Počátek této putovní výstavy byl zahájen v Muzeu umění  
v Olomouci v období březen – září 2017, poté byla výsta-
va přesunuta do prostor Západočeské galerie v Plzni (říjen 
2017–únor 2018). Tuto příjemnou volbou doporučuji při ná-
vštěvě našeho hlavního města.
Současná poslední expozice bude ukončena již 20. 5. 2018.

Jiří Vácha, oddělení péče o církevní památky, 
BCB; redakčně upraveno

Zveme vás…
• 11. 5. 19:00 Č. Budějovice, Piaristické náměstí – Cesta 

čaje – Srí Lanka, Olga Švecová a Hana Koukalová pro-
zradí cestu čaje do našeho ranního hrnečku i zajímavosti 
ze života ostrovní země a více o projektech Missio, které  
z Čech na Srí Lance podporujeme.

• 12. 5. 10:00 Č. Budějovice – Katechetický den na Děkanství 
u sv. Mikuláše s podtitulem „Setkání se vzkříšeným Ježí-
šem“. Interakce soustředěná na téma: didaktická metoda 
pro práci s dětmi i dospělými. Doc. PhDr. Ludmila Muchová, 
Ph.D. a Mgr. Veronika Iňová. Přihlášky – pumprova@dicb.cz.

• 12. 5. 9:00 Velehrad – Pouť médií 2018; Poutní mši svatou 
celebruje v 11:00 biskup Josef Nuzík. 

 Více na www.proglas.cz/pout2018.
• 19. 5. a 26. 5. 16:30 Sepekov – Májové pobožnosti, pří-

ležitost ke svátosti smíření, Mše svatá s udílením svátos-
ti nemocných; P. Jakub Karel Berka, O. Praem. (19. 5.);  
P. Zdeněk Mareš (26. 5.).

• 25. 5. 18:00 – 23:00 Tábor – Klokoty – Noc kostelů 2018, 
Kostel Nanebevzetí P. Marie; paralelní program v areálu, 
18.00 - 19.00 Klokoty pro děti, prohlídky věže a kaplí, mož-
nost rozhovoru s knězem.

• 25. 5. Českobudějovická diecéze, ČR – Noc kostelů 2018; 
kostely a modlitebny církví. Opět se nabízí možnost setkat 
se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku,...
www.nockostelu.cz .

• 26. 5. Třebíč, bazilika sv. Prokopa – Misijní pouť; Poutní 
mši svatou v 10:00 celebruje brněnský biskup Vojtěch Ci-
krle. Hry pro děti, misijní program, vystoupení hostů, Misijní 
jarmark a koncert Pavla Helana. Výtěžek podpoří projekty 
papežských misií pro chudé děti v misijních zemích.

• 10.–12. 8. Kašperské Hory – FAMILY CAMP; Pro rodiny  
s dětmi, samotné děti, manželské, rozvedené i znovu sez-
dané páry, program pro rodiče, mládež a děti. Přihlášky 
do 1. 6. 2018 na tomas@vanzavrel.cz.

Z diáře biskupa Vlastimila Kročila
5.–6. 5. Setkání hnutí, Řím
19. 5. 10:00 – biskupské svěcení Mons. Wasserbauera, 
 Praha, katedrála sv. Mikuláše
20. 5.  9:00 – Slavnost seslání Ducha Svatého 
 s udělováním svátosti biřmování, 
 Č. Budějovice, katedrála sv. Mikuláše
26. 5.  10:30 – Slavnostní žehnání slatiny, Třeboň
27. 5. 10:00 – Poutní mše svatá, Křemešník

Z diáře biskupa Pavla Posáda
5. 5. 17:00 – Poutní mše svatá, Lomec u Vodňan
12. 5. 18:00 – Poutní mše svatá, Nové Hrady
13. 5. 10:00 – Udělování svátosti biřmování, Rudná
20. 5. 9:30 – Udělování svátosti biřmování, J. Hradec
25. 5. 18:00 – „NOC KOSTELŮ“ – kostel sv. Vojtěcha 
 Č. B., Požehnání motorkářům na poutní cestu
27. 5. 11:00 – Udělování svátosti biřmování, 
 Lomec u Vodňan

 Změna vyhrazena.
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Poutní areál v Kájově 
za komunismu zchátral, 
teď ho čeká velká oprava
Pamatuje Přemyslovce, Rožmberky i Schwar-
zenbergy. Poutní areál římskokatolické farnosti 
v Kájově patří mezi nejstarší mariánská poutní 
místa v Čechách. Za komunismu však objekt 
výrazně zchátral. Díky evropské dotaci je teď 
možné uskutečnit rekonstrukci. Vyjde na více 
než 55 miliónů korun a potrvá zhruba čtyři roky.

První etapa se bude týkat hlavně střechy a krovu. „Již něko-
lik let musíme chodit na střechu při velkých deštích. Střechou 
teče, takže jsme tam museli umístit různé nádoby a zachytávat 
vodu, aby neprotekla klenbou,“ říká představená Kongregace 
Milosrdných sester sv. Kříže Karmela Chromíková.
Poutní kostel byl v Kájově dostavěn v roce 1485. „Je význam-
ný už tím, že patří do pozdní gotiky, dále že je dvoulodní  
a že tady můžeme vidět kájovskou madonu, krásnou pozdně 
gotickou sochu,“ dodává sestra Karmela.
Kromě venkovní fasády, kamenných prvků a nástěnných ma-
leb se bude opravovat i oltář ve vedlejší kapli svatého Jana 
Nepomuckého. Ta je důkazem popularity a úcty k tomuto 
českému světci. „Tato kaple byla postavena roku 1699, tedy 
několik let před blahořečením tohoto světce a svatořečením, 
které bylo až v roce 1729,“ připomíná sestra Karmela.
Tradice mariánských poutí v Kájově sahá až do 13. století. 
Hlavní pouť tu začíná vždy druhou sobotu v říjnu. „Pokračuje 
celou noc a vrcholí v neděli. Tento víkend je hlavní kájovská 
pouť a klíčem je ta druhá sobota v říjnu, které se říká zlatá 
sobota. Takhle to naši předkové zařídili, nevím proč, jestli tře-
ba proto, že už bylo po žních, ale takhle se to slaví po stale-
tí,“ vysvětluje duchovní správce areálu, prelát Václav Pícha  
z českobudějovické diecéze.
V rámci druhé etapy revitalizace poutního areálu vznikne 
i nový výstavní prostor. „Bude návštěvníkům nabízet velice 
vzácné věci, ať už jsou to gotické nebo barokní památky, kte-
ré většinou zachránil starý pan farář Zborovský z těch zniče-
ných kostelů ve vojenském prostoru Boletice,“ dodává prelát 
Václav Pícha.

Rekonstrukce má být podle plánu kompletně hotová nejpoz-
ději v roce 2022. Po dobu oprav bude kostel v Kájově otevře-
ný pro poutě i bohoslužby.

Zdroj: Český rozhlas

   A. Ustanovení:
R. D. Mgr. Jaromír Stehlík byl od 1. 4. 2018 
jmenován vikariátním sekretářem vikari-
átu Prachatice. Všechna dosavadní usta-
novení zůstávají v platnosti. Č. j.: 802/2018.
R. D. Ladislav Proks byl od 19. 3. 2018 na 
dobu tří let jmenován spirituálem Mezinárodního kněžské-
ho semináře Redemptoris Mater v Českých Budějovicích 
a farním vikářem farnosti sv. Cyrila a Metoděje, České Bu-
dějovice-Suché Vrbné, vše vikariát České Budějovice-měs-
to. Č. j.: 736/2018.
R. D. JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka byl kardinálem 
Dominikem Dukou, OP, arcibiskupem pražským, na dobu od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2023 jmenován soudcem Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské. Č. j.: A/2018/2920. 
Všechna dosavadní ustanovení v českobudějovické diecézi 
zůstávají v platnosti.
R. D. Mgr. David Mikluš byl od 15. 3. 2018 na dobu pěti let 
jmenován zapisovatelem při setkání Kněžské rady diecéze 
českobudějovické a setkání vikářů. Všechna dosavadní usta-
novení zůstávají v platnosti. Č. j.: 735/2018.
R. D. Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. byl od  
29. 3. 2018 jmenován postulátorem procesu beatifikace bis-
kupa Mons. Josefa Hloucha. Všechna dosavadní ustanovení 
zůstávají v platnosti. Č. j.: 873/2018.
R. D. Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D. byl od 29. 3. 2018 jme-
nován biskupským delegátem procesu beatifikace biskupa 
Mons. Josefa Hloucha. Všechna dosavadní ustanovení zů-
stávají v platnosti. Č. j.: 874/2018.
R. D. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D. byl od 29. 3. 2018 jmenován 
promotorem spravedlnosti procesu beatifikace biskupa 
Mons. Josefa Hloucha. Všechna dosavadní ustanovení zů-
stávají v platnosti. Č. j.: 875/2018.
R. D. Dominik Hroznata Holický, JC.D. byl od 29. 3. 2018 
jmenován notářem procesu beatifikace biskupa Mons. Jose-
fa Hloucha. Všechna dosavadní ustanovení zůstávají v plat-
nosti. Č. j.: 876/2018.

   B. Životní jubilea:
R. D. Roman Dvořák oslaví 12. 5. 2018 své čtyřicáté naro-
zeniny.
K tomuto životnímu jubileu upřímně blahopřejeme.

   C. Výročí kněžského svěcení:
R. D. Mgr. Marcin Dawid Żelazny oslaví 10. 5. 2018 své pat-
nácté výročí kněžského svěcení.
R. D. Mgr. Petr Plášil oslaví 2. 5. 2018 své dvacáté výročí 
kněžského svěcení.
R. D. Mgr. Bohuslav Richter oslaví 1. 5. 2018 své dvacáté 
páté výročí kněžského svěcení.
P. PhDr. ThLic. Jindřich František Holeček, OM oslaví  
2. 5. 2018 své dvacáté páté výročí kněžského svěcení.
R. D. Marek Antoni Donnerstag, Th.D. oslaví 15. 5. 2018 své 
dvacáté páté výročí kněžského svěcení.
R. D. vojenský děkan Siegfried Weber oslaví 15. 5. 2018 své 
dvacáté páté výročí kněžského svěcení.
K výročí kněžského svěcení upřímně blahopřejeme.

Personalia
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Tolerance zvyšuje KVALITU
Od začátku nového roku 2018 se událo něko-
lik důležitých změn, které budou ovlivňovat 
chod služby. Jde zejména o změny personál-
ní. Od toho se odvíjí větší aktivita pracovníků 
při spolupráci s klienty. Vyvíjí se také program 
ambulantní služby, cílíme na širší spektrum 
činností a akcí, které klientům nabízíme.

Na začátku ledna a v polovině března došlo k posílení týmu 
Tolerance. Ve službě začaly pracovat dvě nové pracovnice  
v sociálních službách. Podařilo se nám přijmout zkušené ko-
legyně, které již předtím pracovaly ve službách Charity Kaplice. 
Zaměstnanců je tak od poloviny března celkem 3,5 úvazku. 
Personální posílení o polovinu úvazku navíc nám umožnilo na-
výšené financování z Jihočeského kraje, finanční příspěvek 
od Města Kaplice, obcí Dolní Dvořiště, Malonty a z dalších, 
neméně důležitých zdrojů. Realizovali jsme tím dlouhodobý 
plán posílení týmu a zajištění vyšší kvality poskytování sociální 
služby. Díky tomu dojde k navýšení podpory klientů v ambu-
lantní službě a ke zvýšení variability zajištění terénní služby.    

Další formou podpory kvality poskytování služby je za-
pojení do projektu Kvalita v Charitě. Jedná se o využívá-
ní pravidelných metodických schůzek na téma „standardy 
kvality sociálních služeb“. Podpora týmu započala v průběhu 
roku 2017 a bude probíhat do léta 2018. Cílem je lepší náhled 
týmu pracovníků na principy efektivního poskytování služby  
v souladu se zákonem o sociálních službách. Praktickým 
výstupem bude kvalitní zpracování vnitřních pravidel služby, 
jako nástroje k dobrému poskytování sociální služby. 

Na konci ledna celkem pět klientů Sociální rehabilitace 
ukončilo podporu projektu „Zaměstnávání lidí OZP“, po-
skytovaného pracovnicemi obecně prospěšné společnosti 
Koníček. Účastníci si absolvováním tohoto programu navýšili 
dovednosti k získání práce na běžném pracovním trhu. Touto 
cestou bychom rádi poděkovali pracovnicím Koníček, o. p. s. 
za kvalitní vedení programu. 

19. března proběhla v prostorách ambulantní služby exkur-
ze žáků ZŠ Omlenická. Je dobře, že v Kaplici má své mís-
to škola, která vzdělává děti se zdravotním, kombinovaným  
a středně těžkým mentálním postižením. Spolupráce s touto 
školou je pro naší sociální službu více než na místě. Žákům 
školy za doprovodu učitelek jsme poskytli informace o naší 

službě, zbyl čas i na prohlídku prostor. Na oplátku nás paní uči-
telky pozvaly na školní jarmark a na promítání filmu „Po strništi 
bos“ do místního kina. Školní jarmark jsme bohužel nestihli za-
řadit do programu, ale filmové promítání jsme si nenechali ujít.  

V neposlední řadě jsme se během března zúčastnili pro-
deje výrobků klientů sociálních služeb Charity Kaplice.  
S radostí jsme přijali pozvánku na prodej našich výrobků na 
Kaplické dny s řemesly  a jarmarkem a také na velikonoční 
prodej v Kap Café. Při prodeji výrobků jsme měli opět příleži-
tost prezentovat služby Charity Kaplice. 

Hezké jarní dny Vám přejí pracovníci Tolerance!

Petr Šípek, titulek redakce

Cílem výukových programů je obohatit výuku ve školách  
o křesťanské základy, ze kterých vzešla naše evropská kultu-
ra. Tyto programy respektují Rámcové vzdělávací programy 
škol a jejich neutralitu a jsou poskytovány zdarma. Nabízíme 
programy pro různé věkové kategorie a z témat zde uvádí-
me např.: původ a smysl slavení významných svátků, příběhy 
neobyčejných osobností dějin, zajímavosti z jiných zemí a mi-
sijní rozměr církve, ale také skryté poklady naší kultury. Školy 
si mohou vybrat téma i lektora na webových stránkách www.
vstupydoskol.cz. 
O tyto programy mají ve školách čím dál tím větší zájem. Pro 
zajímavost např. od ledna do března letošního roku proběh-
lo v naší diecézi 119 hodin výukových hodin, naši lektoři se  
svými programy byli ve 35 školách a jejich témata slyšelo  
3 347 žáků a studentů. To jsou úctyhodná čísla, když si uvě-
domíme, že se jedná pouze o jedno čtvrtletí školního roku. 
Děkujeme všem lektorům, kteří jsou především z řad kate-
chetů, že obětavě věnují mnoho svého času přípravě a vlastní 
realizaci této evangelizace ve školách. 
Milí čtenáři, máte-li ve svém okolí školu, kde byste chtěli  
a mohli nabídnout projekt Vstupy do škol, podívejte se pro-
sím, na web www.vstupydoskol.cz. Věříme, že vás zaujme. 
Pak jej nabídněte škole, aby o naší nabídce věděly všechny 
školy naší diecéze. Děti i mládež si zaslouží vědět více o naší 
křesťanské kultuře. 
Děkujeme.

DKS

Pastorační centra biskupství 
nabízí školám v diecézi 
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Milí čtenáři, víte, že katecheti a katechetky ve 
školách nevyučují pouze náboženství? Už jste 
někdo z vás slyšel o výukových programech  
v projektu Vstupy do škol? Pojďme se tedy spo-
lečně seznámit s touto důležitou formou evan-
gelizace v našich školách.
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Křížová cesta “Bez hranic”
Již po několikáté se na postní pátek, letos  
16. března, sešli večer křesťané z Gmündu  
a okolí s věřícími z české strany hranice ke spo-
lečnému putování a modlitbě křížové cesty. Bylo 
povzbudivé, že většina z téměř stovky účastníků 
byli mládežníci. 

Letošní téma bylo “Bez hranic”. Tím samozřejmě nebyla my-
šlena jenom státní hranice rozdělující naše země, ale také 
hranice, které nás rozdělují navzájem, a které nás oddělují 

od Boha. V tomto smyslu byla vyjádřena i zastavení, která si 
mladí sami připravili včetně textů a symbolů. 
Putování křížové cesty jsme zahájili v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova v Gmündu a pokračovali jsme až do kostela 
svaté Anežky České v Českých Velenicích. Společné setkání 
jsme zakončili postním agapé na velenické faře. Ani jazyková 
hranice pro nás nebyla překážkou, abychom společně prožili 
hluboce duchovní a radostné společenství víry. 

Veliké díky patří zástupcům z Rakouska, kteří připravili pro-
gram křížové cesty a velenickým farníkům, kteří se postarali  
o občerstvení a přátelské zázemí na velenické faře.

P. Tomáš Vyhnálek, omi

Inzerce

OBLÁTSKÁ POUŤ 

DĚLENÝ PROGRAM 9:30 
přednáška pro mládež a pro ostatní 

EUCHARISTIE 11:00 

OBČERSTVENÍ 12:30 

Z "CESTY ČAJE" 14:00 

KLOKOTY    19. 5. 2018

o cestě na Srí Lanku vypráví Hanka a Olga 

DIECÉZNÍ
POUŤ

SUŠICE

8.6.-9.6.2018

CÍRKEV,
NAŠERODINA

• R OV DE IK NR AÍ  C •  • S PS OU LT ES I ČR NK O • STÁJ

SUŠICE
2018

PÁTEK8.6.201818:00-23:00
V���r�m�a��c����ostro���antos:�
táborák,�koncert��adka��angy,�katecheze,
modlitba,�p�ekvapení

SOBOTA9.6.20189:30-16:30
program�pro��ět����ostro���antos:
Cesty�sv���ranti�ka��averského

městs�á��ra�pro�star�í��ět�����o��zá��t��

sp�c�á�ní�p���ná��a�pro�m�á���:�
Václav�Vacek,�koordinátor�pro�ektu�signaly�cz�

p���ná����pro��ospě��:�
otec��eo��aasburg,�ne�bli��í�spolupracovník��atky��erezy�
Pavel��ischer,�kandidát�na�prezidenta��
Kate�ina��richcínová,�teolo�ka�
David��enzl,�generální�viká��
biskup�Vlastimil

náměstí:
e�po�dobro�inn�ch�organizací�z�na�í�diecéze
kulturní�program�pro�d�ti�a�dosp�lé

������m�e�sv��s�past��em�na�í�místní�církve�biskupem�Vlastimilem�

bli��í�informace�na����.bcb.cz

PASTORAČNÍ CENTRA

Po���s���oná�po��zá�t�to��starost��města�����c��a�za�po�por�:
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Lásky čas
Je jaro. Období svou podstatou tak trochu žadonící o malé zamyšlení se nad láskou, vztahy, man-
želstvím. I když, ne vždy jarní pohoda trvá až do toho dalšího…

Statistická smršť
Není nutné připomínat, že křesťanské manželství je svátostí  
a takto je svými nositeli v naprosté většině chápáno a přijímá-
no. Když se ovšem mluví o manželství ve společnosti jako cel-
ku, ruku v ruce s ním dnes kráčí téma rozvodu. Statistiky totiž 
hovoří poměrně neúprosně – více než padesát procent párů 
se rozvádí. V polovině rozpadajících se svazků je minimálně 
jedno nezletilé dítě. Intenzita rozvodovosti vrcholí kolem čtyř 
až pěti let trvání svazku, v průměru pak české manželství „žije“ 
necelých třináct let. Typickým znakem dnešní doby je tudíž  
i takzvaná sériová monogamie, tedy stav, kdy člověk za život 
vystřídá několik manželských partnerů v řadě za sebou. Děti, 
které v těchto svazcích přicházejí na svět, žijí v systému ro-
diny se dvěma jádry, tedy tak nějak kolují ve dvou rodinách –  
– matky a otce, někde déle, někde pouze na víkend, ale i tak 
se těmto odlišným rodinným systémům musejí přizpůsobovat.

Současný trend v životě mladých navíc představují nesezdaná 
soužití. Není to nic nového, model žití na psí knížku zná svět 
jako trend již od 60. let 20. století, ale u nás nabyl na síle v po-
sledních dvou desetiletích. Z pokusného stádia, kdy si dvojice 
zkouší manželství tak nějak nanečisto, se stává postupně trvalý 
stav. Nejčastěji udávaným důvodem života v kohabitaci, tedy 
soužití páru bez manželství, je „my na náš vztah žádný papír 
nepotřebujeme“ a „lépe se pak z takového vztahu odchází“. 

Musí to tak být?
Zřejmě ano. Manželský status prochází totiž jakousi anomií, 
tedy rozpadem nebo nedostatkem „hodnoty“ uzavřeného 
svazku. Za porušení slibu dnes nepřichází žádný společen-
ský „trest“ - vždyť rozvod je přece tak běžný. Když si pár  
v rámci obřadu dává příslib lásky, úcty a věrnosti, málokdy 

si uvědomuje, co vlastně druhému slibuje. Především to, že 
bude ochoten trochu popřít sám sebe a do onoho uvolněné-
ho místa své duše přijmout toho druhého, dát mu prostor se 
v něm samém rozvinout. Že tolerance, o které se v souvis-
losti s manželstvím tolik hovoří, není otázkou toho, že budu 
manžela dvakrát týdně „pouštět“ na fotbal, ale o drobných 
denních maličkostech, které mě na druhém mohou dráždit, 
ovšem jsem ochoten či ochotna je přehlédnout, přijmout. Že 
stárneme, potýkáme se s problémy, nemáme pořád dobrou 
náladu, býváme unavení, pochybujeme. Tedy prostá, tichá 
každodennost.

Urvi, co se dá
Svou podstatnou roli sehrává hédonismus, jenž se pod hes-
lem ‚žij a užij‘ stává dominantním směrem společenského 
života. V manželství se projevuje jednoduchou myšlenkovou 
konstrukcí: Žiju jen jednou a chci si to prostě užít, nechci si 
kazit život s člověkem, který je takový nebo onaký a už mě 
prostě nebaví. Mám právo si užít. Ve svém důsledku však ob-
vykle přináší spíš prázdnotu a nespokojenost. A zřejmě sou-
visí s jistou absencí přesahu lidského života, kterou obvykle 
přináší život bez víry.

Budiž nám útěchou, že v západní Evropě přichází manželství 
znovu do módy, tak snad i u nás časem přijdeme na chuť 
stabilnímu a trvalému partnerství za cenu drobných ústupků 
a kroků vstříc našemu protějšku, s porozuměním a ochotou 
přijímat druhého takového, jak byl stvořen, jaký zkrátka je. 
Vždyť od něj přeci toužíme dostat totéž. (V textu byla využita 
data Českého statistického úřadu, www.csu.cz).

Martina Hrušková
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Když přešli Frýgii a Galácii, 
vypluli z Troady, aby se na 
základě Božího řízení dostali 
na evropskou půdu, zastavi-
li se ve Filipách, kde nejdříve 
došlo k obrácení Lýdie, která 
obchodovala s purpurem. Pav-
lovo uzdravení služky nadané 
věšteckým duchem vedlo její 
pány k tomu, že iniciovali jeho 
a Silasovo zatčení, bičování  
a uvěznění. Jejich žalářník se 
na základě podivuhodných 
událostí dal pokřtít i s celým 
svým domem. Filipští úředníci 
nakonec museli Pavla a Silase 

Setkání 
s Písmem Svatým

Poté co Jeruzalémský sněm rozhodl zásadní otázku přijímání pohanů do církve (Sk 15,1-35), vydal 
se Pavel z Antiochie na další misijní cestu, tentokrát však bez Barnabáše, protože jejich spolupráce 
skončila kvůli Markovi (15,36-41). Za spolupracovníka si nyní zvolil Silase, s nímž přišel nejdříve 
na vizitaci do Derbe a Lystry, kde už předtím působil (Sk 14). Zde si získal dalšího významného 
pomocníka, Timoteje, kterého kvůli židům obřezal (16,1-5). 

Eutycha. Do Efezu se už nevrátil, 
protože pospíchal do Jeruzalé-
ma, ale se staršími efezské círk-
ve se velmi dojímavým způso-
bem rozloučil v Milétě (20,1-38).

Po návratu do Jeruzaléma 
(21,1–17), aby zbytečně nepro- 
vokoval tamní židy, podrobil se 
na Jakubovu radu očistnému 
obřadu. Židé z provincie Asie 
však pobouřili proti Pavlovi celé 
město a před lynčováním ho za-
chránilo pouze zatčení římskými 
vojáky (21,18–36).

jako římské občany oficiálně propustit z vězení (16,6–40). 
Ti se pak přesunuli do Tesaloniky, kde strávili několik týdnů 
kázáním a dokazováním Ježíšova mesiášství. Tím získali pro 
víru také mnoho Řeků, což vyvolalo odpor místních židů,  
a proto byli Pavel se Silasem nuceni odejít do Beroje, kde byli 
židé otevřenější pro evangelium. Po příchodu nepřátelských 
židů z Tesaloniky Pavel cestoval do Atén. Jeho promluva na 
Aeropagu neskončila úspěšně, uvěřilo jenom několik málo 
lidí (17,1–34).

Další Pavlovou zastávkou byl Korint, kde zůstal jeden a půl 
roku. Seznámil se zde s manželi Akvilou a Priscillou, svý-
mi do budoucna významnými spolupracovníky, s nimiž také 
prováděl stejnou živnost – dělali stany. V Korintě byl Pavel 
židy neúspěšně obviněn u místodržitele Gallia z nezákonné-
ho jednání (18,1–17).

Po pobytu v Korintě se Pavel opět vrátil na nějaký čas do An-
tiochie, odkud se vydal na svou třetí a poslední misijní ces-
tu přes Galácii, Frygii a hornaté vnitrozemí do Efezu. Tam se 
mezitím stal významnou křesťanskou osobností Apollos, žid z 
Alexandrie. (18,18–28) Z Pavlova více než dvouletého působe-
ní v Efezu nám Skutky přibližují pouze některé události: křest 
přívrženců Jana Křtitele, odmítnutí a nepřátelství ze strany židů 
a následné dlouhodobé vyučování ve škole filosofa Tyranna, 
epizoda se sedmi syny Skévy, židovskými zaříkávači, a pře-
devším masové srocení efezských stříbrotepců proti Pavlovi a 
jeho učení (19,1–40). Když se situace uklidnila, prošel Pavel 
Makedonii a Řecko a zpátky až do Troady, kde vzkřísil mladíka 

Pavel dostává možnost promluvit k židům jak o svém horli-
vém židovství, tak o svém obrácení (21,37–22,22). Židé na 
to reagují velmi podrážděně a žádají jeho smrt. Bičování od 
Římanů se vyhne, když se dovědí, že má římské občanství, 
což také vede velitele římské jednotky ke svolání velerady, 
aby zjistil skutečný stav věci. Před ní se Pavel snaží hájit 
svým svědomím a také zdůrazněním svého farizejství, které 
zahrnuje víru ve zmrtvýchvstání, čímž vyvolá velký rozpor 
mezi farizeji a saduceji (22,23–23,11). Z bezpečnostních 
důvodů, protože se ho židé s přísahou chystají úkladně 
zabít, je odveden do Cesareje, aby se jeho případ vyřešil 
u soudu před místodržitelem Félixem (23,12–35). Avšak 
ani ten kauzu nerozhodne, a proto Pavel zůstává dva roky 
v mírné vazbě, dokud Félixe nevystřídá na postu Porcius 
Festus, před nímž se Pavel odvolává k císaři ohledně své-
ho souzení (24,1–25,12). Ještě jednou se obhajuje před 
Herodem Agrippou II., synem Heroda Agrippy I., a proná-
ší druhou řeč o svém obrácení (25,13–26,32). Po definitiv-
ním rozhodnutí je vyslán do Říma. Po celé velmi strastiplné  
a nebezpečné plavbě (27,1–44) loď ztroskotá na ostrově 
Malta, kde jsou všichni pohostinně přijati a Pavel uzdravu-
je místní nemocné (28,1–10). Po třech měsících vyplují na 
cestu do Říma, hlavního města Římské říše. Také zde se 
setkává s nepřijetím ze strany některých židů, což Pavel 
považuje za potvrzení pokračování své mise k pohanům. 
Dva roky tu pak „zcela otevřeně a bez překážek hlása 
Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu“ (28,11–31).

 ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
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Simon Ušakov, Poslední večeře (1685)
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Laudato si´ (Buď pochválen)
Encyklika papeže Františka 
o péči o společný domov.
Papež František v knize rozebírá 
otázky našeho života. Co je smys-
lem života na zemi, jaké jsou hod-
noty společenského života, co je 
cílem naší práce a veškerého na-
šeho úsilí.
E – kniha, 157 s., cena zdarma

Připravujeme novou edici „Nové-
ny“, která lidem nabízí možnost, jak 
prožít čas v ústraní doma nebo na 
prázdninách, v metru nebo ve vla-
ku… lidem, kteří mají málo času, ale 
rozhodnou se po devět dní věnovat 
deset minut inspirujícím úvahám na 
konkrétní téma, aby pokročili v du-
chovním životě. Jde o školu modlit-
by i o praktický nástroj, jak proměnit 
sebe sama. Připravujeme první knihu 
z této edice:

Raniero Cantalamessa
9 DNÍ
k navázání přátelství 
Duchem Svatým
Duch Svatý je duší našeho du-
chovního života. Bez něho se ne-
můžeme modlit ani chápat Písmo 
svatého, ani milovat. Duch Svatý 
nás posiluje. Ježíš sám nám to 
slíbil: „Dostanete sílu Ducha Sva-
tého, který na vás sestoupí“ (Sk 
1,8, ČEP).
Brož., připravujeme

Gabriele Amorth 
S růžencem v ruce

Slavný exorcista se v této knížce 
se čtenáři dělí o svou zkušenost 
s růžencem jako s jednou z nej-
důležitějších modliteb jeho života. 
Jednotlivá tajemství růžence do-
provází svými zamyšleními. Knihu 
ukončuje výběr z promluv a doku-
mentů posledních papežů věnova-
ných modlitbě růžence.
Váz., 160 s., 199 Kč 

Bruno Forte 
Barvy lásky

Autor se obrací na manželské 
páry a na ty, kteří se na manžel-
ství připravují, a představuje jim, 
jak se jejich vzájemná láska může 
neustále prohlubovat a růst, když 
ji budou prožívat podle vzoru 
Nejsvětější Trojice. Nápaditými 
fotografiemi ilustrovaná knížka  
v pevné vazbě může být vhodným 
dárkem ke svatbě i k výročí svatby.
Váz., 96 s., 249 Kč

Záložky

Nová grafická podoba záložky s 
biblickými verši, které vás povzbu-
dí v jakékoliv životní situaci.
Cena 5 Kč

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

Třeboňští PIŠTCI v Milevsku
Srdečně zveme na koncert Třeboňských pišt-
ců, který se uskuteční v Milevsku 13. května 
2018 v klášterní bazilice Navštívení Panny Ma-
rie v 15 hodin. 

Soubor Třeboňští pištci založili manželé a pedagogové Ši-
mečkovi již v roce 1974. Pištci hrají na všechny druhy zob-
cových fléten a v jejich repertoáru lze najít několik set skla-
deb renesanční a barokní hudby, lidové písničky, koledy, 
indiánské či irské písně i světové evergreeny. Za celou dobu 
své existence odehráli pištci více než 1100 koncertů doma  
i v zahraničí. Koncertovali v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku 
či Německu. V roce 2000 vystoupili v přímém přenosu České 
televize v rámci charitativního projektu Adventních koncertů 
po boku operních pěvců Evy Urbanové a Štefana Margity.  
V roce 2009 na závěrečném koncertu Mezinárodního te-
levizního festivalu Zlatá Praha s flétnistou Jiřím Stivínem.  
Vrcholem zahraničních zájezdů byl koncert ve Vatikánu, 
kam soubor odjel v roce 2011 na pozvání Velvyslanectví ČR 
při Svatém stolci a koncertoval pro papeže Benedikta XVI. 
a posléze také v Římě. Pištci nahrávají pro Český rozhlas  
i Českou televizi, vydali již pět alb, z toho dvě desky z živých 
koncertů.
Vstupenky je možné rezervovat telefonicky na Farní charitě 
Milevsko (734 435 162), prodej bude na místě (100 Kč na 
osobu, děti do 15 let zdarma).
Rádi bychom poděkovali touto cestou za laskavou podporu 
milevských premonstrátů a také za finanční podporu městu 
Milevsko (dotace na kulturu). Moc se na vás těšíme :).

Alena Růžičková, Farní charita Milevsko,
redakčně upraveno

Inzerce
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