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Z  B I S K U P S K Ý C H  D I Á Ř Ů

nahrazují předchozí škody pozdějšími zisky. Proto je v nebi větší radost nad jedním 
obráceným hříšníkem než nad vytrvalým spravedlivým, protože i vůdce má v bitvě raději toho vojína, 
který uprchl, ale vrátil se zpět a statečně bojuje proti nepříteli, než toho, který nikdy neutekl, ale 
zároveň nikdy nevykonal nic statečného. A tak také rolník má více rád tu půdu, která po trní nese 
hojnou úrodu, než tu, na které nikdy trní nebylo, která však nikdy nepřináší bohatou žeň.“ 
(Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, CCL 141, XXXIV, 3-4)
 Tereza Poštová
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225 let českobudějovické diecéze









Setkání varhaníků, 
sbormistrů, kostelníků, 

akolytů a lektorů 
s biskupem

„Milí varhaníci, sbormistři, 
kostelníci, akolyté, lektoři 
a ostatní pomocníci ve far-
nostech! I letos vás všech-
ny osobně zvu na setkání 
do Českých Budějovic, kte-
ré bude zahájeno v sobotu 
16. 10. 2010 v 9.30 mší sv. 
v českobudějovické katedrále. 
Pak se rozdělíme do čtyř 
skupin podle zaměření (var-
haníci, lektoři, akolyté a kos-
telníci) a budeme si vymě-
ňovat své zkušenosti a sdílet 
radosti i bolesti naší služby. 
Předpokládaný konec bude 
po obědě.
Těším se na setkání s vámi.“

Mons. Jiří Paďour, OFMCap. 
biskup českobudějovický

V sobotu 4. září 2010 při mši sv. v 10 hod. v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše 
přijali jáhenské svěcení z rukou diecézního biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. tři 
bohoslovci naší diecéze (zleva): Mgr. Vojtěch Vágai z farnosti Větřní, Mgr. Tomas van Zavrel 
z farnosti Lomec a Mgr. Jan Mikeš z farnosti Čkyně.  -r-

Jáhenské svěcení

Ve čtvrtek 2. září 2010 se v katedrále sv. 
Mikuláše v Českých Budějovicích kona-
la slavnostní bohoslužba k 20. výročí za-
ložení českobudějovického Biskupské-
ho gymnázia. Jako čestný host a hlavní 
celebrant byl uvítán kard. Miloslav Vlk, 
někdejší českobudějovický biskup, 
za jehož působení bylo gymnázium za-
loženo. 
Po mši sv. se kard. Vlk a oba českobu-
dějovičtí biskupové setkali se zástupci 
školy a veřejnosti v prostorách gymná-
zia. -r-



Farářům 
s úsměvem

Tímto bychom opožděně chtěli 
P. ThDr. Josefu Koláčkovi, SJ, blahopřát 
k udělení pamětní medaile ČBK za dlou-
holeté působení v České sekci Radia Va-
tikán i za literární a publicistickou činnost, 
kterou obdržel při letošních oslavách sv. 
Cyrila a Metoděje na Velehradě.



UMĚLECKÁ DÍLA Z ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE V EXPOZICÍCH



Příští rok na jaře si připomeneme 100. výročí narození významného českého cír-
kevního historika prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Mons. J. Kadlec byl s budějovic-
kou diecézí spjat jak svým životem, tak i důležitou  částí svého díla. Rádi bychom 
při příležitosti jeho jubilea se podíleli na vydání publikace Postila I.-V. (přibližně 
150 nedělních kázání proslovených v 70.-90. letech v Horní Cerekvi a ve Veselé).

Aby prodejní cena této knihy (asi 500 stran textu, 20 stran fotodokumentace) 
byla dostupná širší čtenářské veřejnosti, prosíme instituce, organizace, firmy, ale 
i jednotlivce o jakýkoliv finanční sponzorský dar.
KB Pelhřimov, č. ú. 6927-261/0100, v.s. 1911.
Děkují prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., FF UK Praha,

PhDr. Petr Mazanec, farnost Veselá 

K 100. výročí narození prof. dr. Jaroslava Kadlece





DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Exercicie pro vysokoškoláky



Režie žije

Entercamp – setkání s Bohem 
nebo jen další sezónní zbožnost?

DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Česko-německé setkání 
rodin na Ktiši



DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Poutník, jed a svatý Jakub

DIECÉZNÍ CHARITA



DIECÉZNÍ CHARITA INFORMUJECharita
Česká republika



DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO

Již podesáté mohly děti z Vodňan a Ba-
vorova strávit naplněný týden na faře 
v Žirovnici. Rok od roku se počet účast-
níků zvyšuje, a tak se nás letos sešlo 
šedesát. Velké díky patří zejména obě-
tavé vedoucí sestře Veronice z Lomce, 
bez níž by se tábor neuskutečnil a která 
nám všem poskytuje nejen organizační, 
ale především duchovní zázemí.
Celý tábor se nesl v duchu myšlenky ver-
še z Písma svatého (Ef 6, 11): „Oblečte 
plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat 
ďáblovým svodům.“ Děti se v průběhu 
týdne v rámci každodenního témát-
ka seznamovaly s různými prostředky, 
zbraněmi boje a obrany proti Zlému, 
v jednotlivých hrách získávaly indicie 
potřebné pro nalezení Boží zbroje, jež 
vyvrcholilo v celotáborové hře o poklad. 
Jednotlivé indicie dětem odkrývaly smy-
sl částí této zbroje, tedy opasek sym-
bolizoval pravdu, pancíř spravedlnost, 
obuv službu evangeliu pokoje, štít víru, 
přilba spasení a meč Ducha, jímž je slo-
vo Boží. Krom této duchovní zbroje, již si 
děti ponesou do svých životů a rodin, si 
však děti v lese při hledání pokladu vy-
kopaly skutečnou zbroj (opasek, pancíř, 
boty, štít, přilbu a meč). Ozbrojený rytíř 
pak nadšené děti doprovodil na faru po-
blíž žirovnického zámku, na němž jsme 
absolvovali noční prohlídku.
Pro mladší děti byl připraven pohádko-
vý les plný kouzelných bytostí, kde se 

učily přemáhat zlo dobrem. Přátelství 
a dobro si navzájem prokazovaly také 
při vyrábění výrobků a drobných dáreč-
ků. Naši různorodost a zároveň jedno-
tu vyjadřují savovaná trička, která jsme 
v průběhu tábora vyráběli. 
Kreativita dětí se obzvláště projevila 
v kolážích, divadelních scénkách a pís-
ních, ztvárněných na téma evangelií, ji-
miž se podílely na utváření mší svatých, 
které pro nás sloužili P. Patrik Maturka-
nič a P. Jaromír Stehlík. Jim tímto děku-
jeme za jejich čas a ochotu přijet mezi 
nás a poskytnutí svátosti smíření a mše 
svaté. 
Stejně jako na žádném táboře nechybě-
la noční hra. Též jsme navštívili města 
Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Velkou 
odezvu mělo večerní promítání příběhu 
o marnotratném synovi venku na zahra-
dě. 
V závěru tábora proběhly workshopy – 
výtvarný, hudební, taneční a divadelní, 
jež si děti ve skupinkách samy připravily 
a předvedly ostatním. V sobotu si pak 
rodiče měli možnost prohlédnout mís-
to, kde jejich děti strávily krásný týden, 
a poté si své spokojené a nadšené rato-
lesti odváželi domů. 
Chvalme Pána za další vydařený a po-
žehnaný tábor a v modlitbě doufejme 
v další v příštím roce!  

účastníci tábora



DIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU



POŠTOVNÍ SCHRÁNKA



POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

Křesťané v Pákistánu našli bezpečí v poušti



K ČETBĚ A STUDIU
DOPORUČUJEME

PERSONALIA HOSPIC 
SV. JANA N. NEUMANNA

Neumannova 144, 383 01 Prachatice
nestátní neziskové zdravotnické 
zařízení pečující o nevyléčitelně 

nemocné

si vás dovoluje pozvat 
na benefiční akce 

konané v rámci oslav 
Světového dne hospiců

a 5. výročí otevření jediného 
jihočeského hospice

úterý 7. 9. 2010 
Teátr Víti Marčíka

divadelní představení pro malé i velké, 
park hospice začátek 16.00 hod.

úterý 14. 9. 2010
Karel Gott

koncert pěvecké legendy na podporu 
hospice, Národní dům Prachatice

sobota 18. 9. 2010
Babouci

koncert nejstarší jihočeské dechovky,                                           
park hospice, začátek 14.00 hod. 

sobota 23. 10. 2010 
Bratři Ebenové

benefiční koncert na podporu hospice,                                         
Divadlo Prachatice, začátek 19.00 hod.

sobota 30. 10. 2010 
Mše sv. v kapli hospice 

(biskup mons. Pavel Posád)
Den otevřených dveří, 

výstava fotografií...

11. 10. – 31. 10. 2010 
Nevšední tvář radosti

putovní výstava fotografií z prostředí 
českých hospiců, Galerie Nahoře 
České Budějovice (KD Metropol)

prosinec 2010 
Výstava fotografií z prachatického 

hospice
Šmidingerova knihovna Strakonice

Partneři benefičních akcí: Nadace 
Arbor Vitae, Ministerstvo kultury, 

Jihočeský  kraj, Město Prachatice, 
Deník jižní Čechy, Budějovický 

měšťanský pivovar

Více informací o benefičních akcích či 
možnostech Vaší pomoci:

 Ing. Patrik Coufal, 
tel.: 388 311 726, 733 755 821,
 email: ekonom@hospicpt.cz, 

www.hospicpt.cz



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

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

Radio Proglas

K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří 
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části 
Čtyři Dvory. Mše svaté jsou z tohoto kostela přenášeny každý pátek v 18 hod., 
s výjimkou prvního pátku v měsíci. 



OTCOVÉ KONCILU



K VEČERU 
Na struník plotu při západu slunce 
trsá si červený letní vánek 
až plaňky krvácejí

Všechno je na dotek blízko 
sousední ves i Věncová Hora 
ale nejblíž jsou dálky 
protože všechno nedosažitelné 
snové prchající 
trpké a neuchopitelné 
nesídlí v mých očích 
ale v mém srdci. 

I báseň je taková 
Co nevyslovím dovzlyknu 
a tomu snad rozumí každý 
(Zjasněná noc)

NA HOŘE HOSANA 
V lomu vlevo od hory Hosana 
cesta je zarostlá kapradím 
Pak pustá pěšina s patníkem 
před obcí jménem Nezradím 

Vpravo od hory Hosana tolik luk 
až v žáru léta včely šílí 
Jen ať nás cestou studánek a stínů 
lstivá krása nepomýlí

Nejlíp je na hoře Hosana nahoře 
Kapli tam obrůstají růže plané
oblaka prcháním modlí se
a nebe je tam celé roztvírané
(1996) 

Autor těchto básní a dlouholetý spolupracovník naší redakce, pan Věroslav Mertl, obdržel letos 
v červenci děkovné uznání ČBK za literární a básnické dílo a dlouhodobý přínos naší kultuře. 

Srdečně blahopřejeme!


