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M!j and"l je s vámi
D"tská diecézní pou# 2010 v Su$ici





P'T LET SLU(BY



HOSPIC 
SV. JANA N. NEUMANNA

Neumannova 144
383 01 Prachatice

nestátní neziskové zdravotnické 
za#ízení pe$ující o nevylé$iteln" 

nemocné

si vás dovoluje pozvat 
na benefi)ní akce 
konané v rámci oslav 

Sv!tového dne hospic"
a 5. v#ro$í otev%ení jediného 

jiho$eského hospice

sobota 23. 10. 2010 
Brat*i Ebenové

benefi$ní koncert na podporu hospice,                                         
Divadlo Prachatice, za$átek 19.00 hod.

sobota 30. 10. 2010 
M$e sv. v kapli hospice 
(biskup mons. Pavel Posád)

Den otev*en+ch dve*í
11-16 hod.- mo%nost prohlídky 
interiéru budovy hospice i Vzd"lá-
vacího centra s v&kladem,
v&stava um"leck&ch velkoformáto-
v&ch fotografií z prost#edí hospice, 
ob$erstvení…

18.-31. 10. 2010 
Nev$ední tvá* radosti

putovní v&stava fotografií z prost#edí 
$esk&ch hospic!, Galerie Naho#e 
'eské Bud"jovice (KD Metropol)

prosinec 2010 
V+stava fotografií 

z prachatického hospice
(midingerova knihovna Strakonice

Partne*i benefi)ních akcí: 
Nadace Arbor Vitae, 
Ministerstvo kultury, 

Jiho$esk#  kraj, M!sto Prachatice, 
Deník ji&ní 'echy, 

Bud!jovick# m!()ansk# pivovar

Více informací o benefi$ních akcích $i 
mo%nostech Va)í pomoci:

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

www.hospicpt.cz



Milé setkání na Lome$ku



,tení o vod-anském
kostele

MISIJNÍ MOST MODLITBY

KOSTEL NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE

TÁBOR-KLOKOTY

sobota 23. 10. 2010
V p%edve$er Misijní ned!le

m"&eme spolu s celou církví 
vytvo%it 

„most modlitby za misie“

17.00 - m(e sv.
18.00 - hudebn!-literární pásmo

Mal# princ (Petr Miná%)
19.00 - v#stava Pape&sk#ch 

misijních d!l s krátkou prezentací 
a poho(t!ním

20.00 - adorace za misie

TEOLOGICKÁ FAKULTA JU V 'ESK*CH BUD+JOVICÍCH
a KONRAD ADENAUER STIFTUNG, PRAG

vás v sobotu 13.11.2010 srde$n! zvou na konferenci s názvem

Svoboda v církevním prost*edí
která se bude konat v budov! Teologické fakulty JU 

(Kn!&ská 8, 'eské Bud!jovice)

ZAHÁJENÍ
doc. Tomá( Machula
D"kan Teologické fakulty Jiho$eské univer-
zity v 'esk&ch Bud"jovicích
Mons. Ji%í Pa,our, OFMCap.
Biskup $eskobud"jovick&

Téma „svoboda“ v provazech klasické 
katolické dogmatiky
prof. Bertram Stubenrauch
Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Katholische Theologische Fakultät

Svoboda v Evrop" - ohro.ující projekt 
pro spole)nost a církve
prof. Paul M. Zulehner
Universität Wien, Katholisch-Theologische 
Fakultät

Autonomní sv"ty moderny, Zhroucení li-
gatur a projekt teologie svobody
prof. Georg Essen

Radboud University of Nijmegen, Faculty of 
Religious Studies/Faculty of Theology

Svoboda v církvi – vzhledem k její hie-
rarchické struktu*e
prof. Jan Sokol
Karlova univerzita v Praze, Fakulta sociál-
ních v"d

Jak dalece církev navenek (tzn. ve spo-
le)nosti) a uvnit* podporuje nebo ome-
zuje svobodu...
Panelová diskuse p%edná(ejících

Za$átek v 10.00, p#edpokládan& konec 
v 18.00



UM'LECKÁ DÍLA Z ,ESKOBUD'JOVICKÉ DIECÉZE V EXPOZICÍCH



-ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
TÁBOR-KLOKOTY

A OBLÁTI PANNY MARIE 
NEPOSKVRN+NÉ

oznamují, &e 
celodenní adorace 

ka.d+ 1. pátek v m"síci 
budou v zimním období

v poutním dom! Emauzy 
9-16.30 hod. a 17.45-19.30 hod.

M(e sv. v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v 17 hod.,

od 16.30 hod. mo&nost p%istoupit
ke svátosti smí%ení.

DIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO RODINU

DIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO RODINU 

srde$n! zve na p%edná(ku

Man.elství je cesta
Mons. Ale)e Opatrného Th.D.

11. listopadu 2010 v 17 hod.
P%edná(kov# sál Orla

Lannova t%. 2, 'eské Bud!jovice

Katedra filosofie a religionistiky TF JU
v 'esk#ch Bud!jovicích 
vás zve na p%edná(ku

ThLic. Tomá(e Kotrlého, Th.D.: 
„Církevní poh!eb a h!bitov 

v CIC/1983, úcta k zesnul"m 
a teologická v"chodiska 

k!es#anského poh!bívání“. 

P%edná(ka prob!hne 
ve st*edu 3. 11. 2010 v 8:00 
v u$ebn! 117 na TF JU v 'B 

a opakovat se bude 
ve stejn# den v 17:00. 



DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDE(E

Sv"tov+ den mláde.e v Madridu

.kola partnersk#ch vztah"



DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDE(E

DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDE/E 
'eské Bud!jovice 

a OB'ANSKÉ SDRU/ENÍ MOST
'eské Bud!jovice 

vás zvou na 

koncert Slávka Klecandra 
ze skupiny Oboroh. 

Koncert se uskute$ní 
ve )tvrtek 21. 10. 2010 v 19:00 

v klá(terním kostele Ob!tování Panny 
Marie na Piaristické nám!stí.

Vstupné dobrovolné.

21. 10.
Koncert duchovní hudby Slávka Kle-
candra ze skupiny Oboroh se uskute$ní 
od 19:00 v klá(terním kostele Ob!tování 
Panny Marie na Piaristickém nám!stí.

22.-24. 10.
72 hodin bez kompromisu - mezinárod-
ní akce na DC/M Kti(, 
e-mail: dcm@bcb.cz 

22.-24.10.
Kurz pro animátory, Kvilda

Bi*mování pro st*edo$koláky v ,es-
k+ch Bud"jovicích. V&dy ve st%edu 
od 17:00 v klá(te%e na Piaristickém ná-
m!stí. Za$ínáme 13. %íjna 2010. 
P%ihlá(ky u& nyní v kancelá%i d!kanství 
nebo na krik@centrum.cz
Více informací naleznete na www.dcm@
bcb.cz

P*ipravované akce pro mláde.



DIECÉZNÍ CHARITA INFORMUJECharita
!eská republika



DIECÉZNÍ CHARITA...

DIECÉZNÍ CHARITA
'ESKÉ BUD+JOVICE 

odeslala za na$i diecézi 
dary ve v+$i 50 000 K) 

na povodn! v severních 'echách. 
Mimoto byly odvezeny dary hmotné 
v objemu 5 m3, vybavení kuchyn! 

a domácnosti pro Raspenavu, 
Bíl# Kostel a Chrastavu. 

V(em dárc"m d!kujeme 
za pomoc bli&ním v nouzi.

Michaela 'ermáková, #editelka 
Diecézní charity 'eské Bud"jovice

Poradna pro &eny a dívky OS ON/

Adventní TAMMÍM 2010 
duchovní obnova pro mladé mu.e

V Arcibiskupském seminá%i v Praze ji& tradi$n! dvakrát v roce po%ádáme 
duchovní obnovu pro mladé mu&e od 15 let s názvem TAMMÍM. 

Toto hebrejské slovo m"&eme do $e(tiny p%elo&it jako bezúhonn#, totální, 
naprost#, dokonal#. Snaha b#t TAMMÍM pro Hospodina by m!la b#t úkolem 

pro ka&dého k%es)ana. K tomu se sna&íme p%isp!t i my nabízen#m 
setkáním s bohoslovci, s p*edstaven+mi seminá*e a hlavn" s vrstevníky, 

kte*í se také sna.í objevovat svoji mu.skou spiritualitu.
TAMMÍM je mo&ností pro&ít víkend v modlitb!, zti(ení, spole$n#ch rozhovorech 
o hledání a pro&ívání víry mezi sebou, s bohoslovci i p%edstaven#mi seminá%e. 

Jeho sou$ástí jsou i r"zné workshopy, sport, spole$enské hry, kvalitní film, 
dobrá nálada a setkání se zajímav#mi hosty. Vytvá%íme tak prostor i pro hledání 
&ivotní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i mo&nost 

duchovního rozhovoru, p%íp. svátosti smí%ení. 
Je to taky velká p%íle&itost poznat nové v!%ící kamarády a p%átele.

Rádi zveme mladé mu.e na leto$ní adventní TAMMÍM, kter+ se uskute)ní 
26.-28. listopadu 2010. M"&ete pro&ít za$átek adventu s dobr#mi lidmi 

v p%íjemném prost%edí a dob%e za$ít p%ípravu na slavení p%íchodu 
na(eho Pána na sv!t. 

Po$et míst je omezen", proto, pokud máte zájem, p!ihlaste se co nejd!íve!
Za bohoslovce Jozef Gumenick&

Arcibiskupsk+ seminá*, Thákurova 3, Praha 6, Metro A (kone$ná Dejvická).
P%íjezd 26. 11. 2010 do 18 hod., odjezd 28. 11. 2010 od 14 hod.

Cena: dobrovoln# p%ísp!vek dle individuálních finan$ních mo&ností.
Po%adatel: Arcibiskupsk# seminá% v Praze.

Informace a závazné p%ihlá(ky na tammim@signaly.cz
www.tammim.spolco.cz



PO/TOVNÍ SCHRÁNKA



K ,ETB' A STUDIU
DOPORU,UJEME

PERSONALIA

Mil# pane fará%i, 
ze srdce bychom Vám cht!li po-
d!kovat za Va(i ob!tavost a v%e-
lost, se kterou ji& patnáct let du-
chovn! provázíte na(i farnost 
p%i nejd"le&it!j(ích okam&icích 
na(ich &ivot" od narození p%es 
svátost man&elství a& k jeho 
konci, za slova povzbuzení, rady 
i út!chy, za starost o je(t! v!t(í 
nádheru na(eho farního koste-
la, kde jsme mohli uvítat na(eho 
otce biskupa Ji%ího Pa,oura p%i 
sv!cení nového ambonu a men-
sy, za organizace poutí do Va(í 
polské vlasti $i na setkání mláde-
&e se Svat#m otcem ve Staré Bo-
leslavi a v neposlední %ad! pé$i 
i o t!lesnou schránku farník" 
po%ádáním fotbalového p%eboru 
mezi jednotliv#mi farnostmi. 
D!kujeme, &e díky Vám m"&e-
me opravdu pro&ívat radostnou 
zv!st evangelia!

Farníci ze Zlaté Koruny

POD'KOVÁNÍ 
P. Ond*eji Urbiszovi 

za 15 let kn".ského p0sobení 
ve farnosti Zlatá Koruna 

(13. 11. 2010)

NA/I BOHOSLOVCI 
VE /K. ROCE 2010/2011



vysílá na území ji"ních #ech na frekvencích 88,7 FM v Tábo!e, 89,5 
FM v Písku, 92,3 FM v "esk#ch Bud$jovicích a 107,5 FM 
z Nov#ch Hrad%. Podrobn$ t$denní program najdete v Katolickém 

t$deníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobn$ rozpis 
vysílacího schématu, m%"ete o n&j po"ádat na adrese redakce@proglas.cz.

Radio Proglas

K míst*m a farnostem, z nich$ Radio Proglas pravideln! p"ená&í bohoslu$by, pat"í 
také 'eské Bud!jovice, konkrétn! salesiánská farnost sv. Vojt!cha v m!stské #ásti 
%ty"i Dvory. M&e sv. jsou z tohoto kostela p"ená&eny ka(d% pátek v 18 hod., s v.jim-
kou prvního pátku v m!síci. 



OTCOVÉ KONCILU




