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Úpravy biskupsk!ch hrob"

Potom byla vyzvednuta rakev biskupa !imona Bárty z hrobky.
Ostatky v"ech biskup# byly o$i"t%ny a v nov&ch schránkách 
p'echodn% ulo(eny do kostela sv. Prokopa.

Zde se na"la relativn% zachovalá so"ka Panny Marie a dva pek-
torály.

Nejprve byla otev'ena hrobka biskup# )íhy a Hloucha. Musela z ní b&t 
vy$erpána spodní voda a cel& prostor byl vy$i"t%n
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Úpravy kn'(sk!ch hrob" 

HISTORIE KN!"SK#CH HROB$ 
U SV. OT#LIE 
H"bitovní odd!lení VIII.a kn!$sk*ch hrob+ 
p"edstavuje v rámci h"bitova jednozna#n! vy-
mezen* a svébytn* prostor, kter* se nachází 
v t!sné blízkosti centrální zpevn!né plochy 
na k"í$ení dvou hlavních komunika#ních os. 
Jeho po#átek sahá do doby zalo$ení m!stského 
h"bitova na konci 19. století (nejstar&í hroby 
pochází z 90. let 19. stol.). Na p+vodním uspo-
"ádání hrob+ se zjevn! podepsaly pohnuté d!-
jiny #eské katolické církve ve 20. století. 
Z celkového #len!ní plochy kn!$sk*ch hrob+ 
bylo patrné, $e v pr+b!hu p"ibli$n! sta let jejich 
trvání bylo u#in!no n!kolik pokus+ o d+stojné 
a koncep#ní "e&ení, které se bohu$el v d+sled-
ku nep"ízniv*ch spole#ensk*ch pom!r+ nepo-
da"ilo nikdy zcela zrealizovat. V*sledkem byl 
pon!kud chaotick* a zjevn! neuspokojiv* stav 
celého h"bitovního odd!lení. 
Ve st"edu odd!lení se nacházela secesní bis-
kupská hrobka biskupa Martina Josefa (íhy, 
do které byl pochován také biskup Josef 
Hlouch. Její vzhled i poloha patrn! vycháze-
ly z p+vodního zám!ru "e&ení prostoru kn!$-
sk*ch hrob+. Její um!lecky náro#né a p"itom 
m!"ítkov! velmi p"íjemné ztvárn!ní udávalo 
ráz celému prostoru. Je zhotovena ze sv!tlé 
$uly chladného odstínu v kombinaci s tmav*-
mi prvky (zejména k"í$ a velmi jemn! prove-
den* korpus Krista). Ostatní biskupské hroby, 
tj. hrob Josefa Antonína H+lky a p"edev&ím 
hrobka biskupa -imona Bárty, která vznikla 
za 2. sv!tové války, ji$ nerespektovaly p+vodní 
zám!r umístit biskupské hroby v centrální po-
loze odd!lení, nicmén! jejich provedení pat"í 
do kategorie kvalitního um!leckého "emesla. 
Kn!$ské hroby p"edstavovaly pom!rn! ne-
sourod* celek pomník+ pocházejících vesm!s 
z období p"ed 2. sv!tovou válkou. Uspo"ádá-
ní hrob+ rámcov! sice vycházelo z p+vodní 
my&lenky osovosti celého odd!lení, zárove. 
v&ak tento koncept v "ad! p"ípad+ hrub! po-
ru&ovalo. 

Na plo&e odd!lení VIII.a se nacházelo celkem 
jedenáct litinov*ch k"í$+, pocházejících patr-
n! z p"elomu 19. a 20. století. Zbytek hrob+ 
zdobily náhrobky v!t&inou tvaru k"í$e z #erné 
$uly nestejného provedení. Jejich forma kolí-
sala od úrovn! velmi kvalitního um!leckého 
"emesla (litinové k"í$e a n!které kamenné po-
mníky) a$ po velmi pr+m!rnou úrove. zhoto-
vení. 
-patn* technick* stav "ady pomník+, nesrov-
nalosti a zjevné nep"esnosti v nápisech a cel-
kov! neut!&en* stav h"bitovního odd!lení byly 
hlavní d+vody, které vedly k rozhodnutí vy-
pracovat návrh nového uspo"ádání odd!lení.

P%ÍPRAVA PROJEKTU
B!hem p"ípravy projektu a shroma$/ování 
podklad+ se objevila "ada vá$n*ch otazník+ 
a nejasností, jejich$ objasn!ní ovlivnilo celko-
v* návrh. Mezi zásadní problémy pat"ila otáz-
ka, jak vypadá podzemní #ást hrobky biskup+ 
(íhy a Hloucha. Pam!tníci poh"bu biskupa 
Hloucha se rozcházeli nejen ve vzpomínkách 
na jednotlivé detaily, ale objevily se dokon-

poh"bu biskupa Hloucha, kter* bylo nutno 
zorganizovat narychlo a ve velmi nep"ízni-
v*ch spole#ensk*ch pom!rech, byla klenba 
zjevn! probourána a do sutin, které zasypaly 
rakev biskupa (íhy, byla ulo$ena rakev bisku-
pa Hloucha. Zji&t!ní t!chto skute#ností uspí&i-
lo p"ípravu stavebních úprav celého odd!lení 
kn!$sk*ch hrob+. 
Sou#asn! bylo nezbytné provést ji$ zmi.o-
vané zdokumentování p+vodního stavu kn!$-
sk*ch hrob+, se kter*m souvisela mraven#í 
práce zji&0ování údaj+ (dat narození a úmrtí) 
v&ech poh"ben*ch kn!$í, kter*ch je v odd!lení 
VIII.a p"ibli$n! &edesát. S touto #inností po-
mohl zejména P. Kulhánek, bez jeho$ úsilí by 
cel* p"ípravn* proces nebyl mysliteln*. 

Zvlá&tní kapitolu tvo"ilo náro#né projedná-
ní zám!ru s orgány státní správy, které byly 
zám!rem biskupství stav!t novou hrobku po-
n!kud zasko#eny. N!které momenty byly a$ 
úsm!vné; ukázalo se nap"íklad, $e sou#asn* 
stavební zákon z r. 2006 nepo#ítá se stavbou 
podobn*ch za"ízení a neví si s nimi rady. Sta-

U( skoro t'i m%síce probíhají v odd%le-
ní kn%(sk&ch hrob# na h'bitov% sv. Ot&lie 
v *esk&ch Bud%jovicích rozsáhlé stavební 
úpravy, jejich( cílem je pom%rn% zásadní 
zm%na uspo'ádání tohoto místa. Jedná se 
nepochybn% o velmi specifickou a ojedin%-
lou stavební zakázku, která je pro autora 
návrhu (i t%chto 'ádek) stejn% jako pro rea-
liza$ní firmu Jihokámen velkou v&zvou a zá-
rove+ i poctou. Vlastní realizaci p'edcháze-
la nejmén% rok a p#l trvající p'íprava, která 
zahrnovala mnoho r#znorod&ch a zárove+ 
i zajímav&ch $inností. V první 'ad% bylo 
nutné provést zam%'ení p#vodního stavu, 
fotodokumentaci a pr#zkum archivních ma-
teriál#, kter& p'inesl 'adu nov&ch poznatk#.

Stav p'ed rekonstrukcí

ce názory, $e biskupové (íha a Hlouch byli 
poh"beni do zem! a $e na h"bitov! sv. Ot*lie 
$ádná biskupská hrobka není. Tento názor 
podporovala také správa h"bitova, která uve-
dené h"bitovní místo vedla jako hrob. 
Tyto vá$né rozpory nakonec vedly k rozhod-
nutí biskupskou hrobku otev"ít. Hrobka byla 
poprvé otev"ena na podzim roku 2009 za ú#as-
ti otce biskupa Pavla Posáda a generálního 
viká"e P. Adolfa Pintí"e, kter* je iniciátorem 
celého zám!ru. Potvrdilo se, $e podzemní #ást 
má charakter hrobky, vyzd!né z pln*ch cihel. 
Tato #ást ov&em byla siln! zasa$ena nedáv-
n*mi povodn!mi, které po&kodily zejména 
rakve a ostatky. Nejv!t&ím p"ekvapením bylo 
ov&em zji&t!ní, $e hrobka byla po poh"bu bis-
kupa Martina Josefa (íhy zaklenuta cihelnou 
klenbou a nem!lo se do ní ji$ poh"bívat. P"i 

vební ú"ad v %esk*ch Bud!jovicích se proble-
matikou stavby hrobky zab*val n!kolik t*dn+ 
a po konzultacích s krajsk*mi nad"ízen*mi or-
gány rozhodl, $e tyto stavby nespadají do jeho 
kompetence, #ím$ byl vytvo"en skute#n* pre-
cedens. 
Dal&í problém tvo"ila vzrostlá zele. – v da-
ném p"ípad! celkem #ty"i proschlé túje, které 
ov&em podléhaly památkové(!) ochran!. Jejich 
pokácení vy$adovalo konzultaci a schválení 
zám!ru nejen památkov*m ú"adem, ale i od-
borem $ivotního prost"edí a odborem správy 
ve"ejného majetku magistrátu m!sta. Samot-
ná správa h"bitova postupovala na&t!stí velmi 
vst"ícn! a p"isp!la ke zdárnému dokon#ení ce-
lého schvalovacího procesu.
P"ed zahájením vlastní stavby bylo nutné 
provést vyzvednutí ostatk+ biskup+ a jejich 



p"echodné ulo$ení do kostela sv. Prokopa 
v %esk*ch Bud!jovicích. Ostatky byly exhu-
movány letos v #ervenci za ú#asti P. Adolfa 
Pintí"e a MUDr. Tomá&e Fuita, kter* zárove. 
sepsal zprávu o jejich stavu. V&echny ostatky 
byly zna#n! po&kozeny vlhkostí. P"i otev"ení 
hrobky biskupa Bárty bylo zji&t!no, $e p"i jeho 
poh"bu za 2. sv!tové války bylo druhotn! vyu-
$ito stávající kanovnické hrobky. Z tohoto d+-
vodu se jeho hrob nacházel excentricky mezi 
kn!$sk*mi hroby. 
Ostatky kn!$í nacházející se v blízkosti bis-
kupské hrobky bylo nutné kv+li stavebním 
úpravám rovn!$ vyzvednout a ulo$it znovu 
do zem! na jiném míst! odd!lení kn!$sk*ch 
hrob+.  

NOV# NÁVRH 
Nov* návrh uspo"ádání h"bitovního odd!lení 
vychází ze snahy respektovat p+vodní kon-
cept a ctít polohu stávajících hrob+. Duchovní 
i faktick* st"ed celého prostoru bude i nadále 
tvo"it hrobka biskup+ Martina Josefa (íhy a 
Josefa Hloucha. Stávající náhrobek z+stane 
zachován a bude dopln!n a roz&í"en tak, aby 
byla zd+razn!na osovost h"bitovního odd!lení 
s hlavní dominantou stávajícího velkého k"í-

Ostatky biskup# jsou do$asn% ulo(eny 
v kostele sv. Prokopa

Návrh nové biskupské hrobky - $elní pohled

Uspo'ádání kn%(sk&ch hrob# - $elní pohled
$e z #erné $uly na pozadí sv!tlého chladného 
kamene. 
V&echny dopl.ky stávajícího biskupského 
náhrobku budou provedeny ze sv!tlé chladné 
$uly shodné s ji$ u$it*m kamenem náhrobku. 
Kontrastní tmavé dopl.ky budou provedeny 
z #erné $uly a oceli opat"ené #ern*m matn*m 
nát!rem. 
Kn!$ské náhrobky ve vlastnictví církve za bis-
kupsk*m hrobem budou zru&eny a plocha bude 
zatravn!na. Kn!$ské hroby p"ed biskupskou 
hrobkou budou opat"eny nov*mi kamenn*mi 
náhrobky, které budou zhotoveny z kamene 
u$itého pro biskupskou hrobku. Tvar nov*ch 
náhrobk+ vychází jednak z voln! interpreto-
vaného secesního tvarosloví a jednak z my&-
lenky zd+raznit dominantní k"í$ biskupského 
náhrobku jako hlavního motivu celého pro-
storu. Od zatravn!n*ch cesti#ek bude prostor  
kn!$sk*ch hrob+ odd!len obl*mi kamenn*mi 
obrubníky. 
Nov! navr$ená zele. dopl.uje architekturu 
náhrobk+ a zárove. vymezuje prostor kn!$-
sk*ch hrob+ v+#i dal&ím #ástem h"bitova. 
Okolo celého odd!lení bude vysazen $iv* plot 
ze zimostrázu v*&ky cca 1,1 m, jen$ vytvo-
"í zárove. druh* pohledov* plán biskupské 
hrobky. Prostor kn!$sk*ch hrob+ zastíní dvo-
jice listnat*ch strom+ (javor babyka).

V*sledkem navrhovan*ch úprav by m!lo b*t 
vytvo"ení d+stojného a pietního místa s jedno-
zna#n*m a #iteln*m prostorov*m uspo"ádá-
ním, je$ si tento v*znamn* prostor bezpochy-
by zaslou$í. 

PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRA-
VY
V sou#asné dob! probíhají stavební práce 
na nové biskupské hrobce. Je hotová spodní 
stavba, vyzd!ná z lícovan*ch cihel klinker 
a pracuje se na kamenné nadzemní #ásti. Této 
stavební fázi p"edcházelo odstran!ní stávají-
cích náhrobk+, které byly ulo$eny v depozitá"i 
biskupství. 
Po dokon#ení biskupské hrobky by m!ly p"í&tí 
rok na ja"e pokra#ovat práce na nov*ch kn!$-
sk*ch náhrobcích a v&e by m!la zavr&it v*sad-
ba nové zelen!. V&echny práce by m!ly b*t 
dokon#eny v lét! 2011.

Tomá" Fuit

Na projektové p'íprav% se podíleli: ing. Tomá& 
Fuit (autor návrhu), ing. Ji"í Zikmund (stati-
ka), Ji"í Ol&an (návrh zelen!).
Vlastní stavbu provádí: firma Jihokámen - 
kamenické práce, firma Alienc s.r.o - spodní 
stavba.



Diecézní kancelá) Pape(sk!ch misijních d'l

O tom, jak se d'ti stávají 
misioná)i úsm'vu

V na&í suchdolské farnosti jsme misiím v'-
novali cel( víkend. 
V sobotu odpoledne se se&ly d'ti, p)i*em+ 
setkání bylo zam')eno misijn'. Na za*át-
ku v k)í+ovce vylu&tily slovo radost - tu 
máme p)iná&et svému okolí v&ichni, nejen 
misioná)i. Aby si víc uv'domily, +e ka+d( 
z nás m,+e p)isp't i mali*kostí, zhotovily 
ze *tvrtky tácek pod hrní*ek, kter( se bude 
pou+ívat ve spole*enské farní místnosti. 
Slou+it jako misioná) vy+aduje d,v'ru, tu 
si d'ti vyzkou&ely v krátké p)eká+kové drá-
ze, kterou pro&ly s pomocí kamaráda se 
zavázan(ma o*ima. 
V sobotu ve*er jsme se se&li v koste-
le a modlili se Misijní r,+enec pro d'ti 
za úsp'ch v misiích, za misioná)e, trpící 

Misijní ned'le ve farnosti 
Suchdol nad Lu(nicí



lidi atd. - na k)í+ z látky d'ti pokládaly sví-
ce v barvách sv'tadíl,. 
Spole*n' jsme se modlili. Ale m'li jsme 
mo+nost vyslovit i své prosby - v duchu p)i 
zapalování *ajové sví*ky a kladení na k)í+, 
v modlitbách jsme toti+ v&ichni navzájem 
spojeni na celém sv't'. Setkání jsme za-
kon*ili adorací zam')enou na problémy 
ve sv't'. 
No a v ned'li p)i misijní m&i jsme oslavili 
to, +e ka+d( je misioná) a v misijní hym-
n' pape+ského díla d'tí jsme odpovídali 
Pánu „Po!li m", p#jdu já“. P)i m&i se za-
pojilo víc d'tí, proto+e p)i komentovaném 
ob'tním pr,vodu spojeném s p)ímluvami 
se neslo 11 dar,. 
Pán B,h zapla- v&em. 
 Iva Hojková



UM*LECKÁ DÍLA Z +ESKOBUD*JOVICKÉ DIECÉZE V EXPOZICÍCH





Cel* t*den jsme sledovali, po#así a hlavn! 
vítr. Také jsme zkontrolovali na&e vybavení, 
zda draci budou schopni letu. Druhé ned!l-
ní "íjnové dopoledne s krásnou modrou ob-
lohou, kdy se ani lístek nehnul, nev!stilo nic 
dobrého.  O to v!t&í radost jsme m!li, kdy$ 
cestou na Tanká# za#al vítr lehce pofukovat! 
Nato$ potom naho"e u lesa! Po chvíli se uká-
zalo, $e letové podmínky jsou vlastn! vyni-
kající. D!ti pustily draky na nejvy&&í mo$nou 
vzdálenost, kterou umo$.ovala délka &.+ry. 
Bylo zajímavé sledovat, jak postupn! p"ichá-
zejí dal&í a dal&í rodiny s d!tmi a jakou radost 
vyvolal ka$d* úsp!ch v letu nejr+zn!j&ích 
typ+, tvaru, barev a provedení létajících p"ed-
m!t+. Napo#ítali jsme, $e se let+ zú#astnilo 
asi 40 dosp!l*ch a d!tí. V&e m!lo krásnou 
pointu v radosti d!tí z létajících drak+ i drob-
ností, kter*mi byly d!ti odm!n!ny za v*dr$, 
ne$ draky dostali do oblak. Ji$ te/ se t!&íme 
na dal&í podzimní ro#ník Drakiády!

Kráto"kovi

TRADI'NÍ DRAKIÁDA NA „TANKÁ'I“

Písmo svaté v (ivot' farností ,eskobud'jovické diecéze
Písmo svaté v (ivot% farností $eskobud%jovic-
ké diecéze, tak zn!l název metodiky, která se 
nám dostala do rukou v leto&ním roce. Po je-
jím p"e#tení jsme se sna$ili uvést Písmo sv. 
do ka$dodenního $ivota na&ich farník+. M!li 
jsme pracovat s liturgick*mi texty 23.-33. ne-
d!le v mezidobí. Tolik fakta na úvod. Nyní si 
p"e#teme první #ást modlitby, která nás pln! 
uvádí do témat, je$ nám byla také dána: Víra 
– nad!je – láska.
M#j Pane, v%'ím v tebe, posilni mou víru. Dou-
fám v tebe, o(iv mou nad%ji. Miluji t%, dej mi 
v%t"í lásku... (pou$ito z publikace ...a nezapo-
me. na modlitbu – A.M.I.S, FATYM Vranov 
n. D.). Tato slova krásn! vystihují témata pro 
práci s Písmem.  
Ve farnosti Mladá Vo$ice jsme p"ipravili ná-
st!nku s tématy, ko&í#ky na v!ty z liturgického 
textu s lepidlem, liturgické texty a bílé papíry 
s linkami na v!ty. Technicky ji$ bylo v&e p"i-
praveno, následovala vlastní práce s farníky. 
(Nesmím té$ zapomenout, $e také ve farním 
zpravodaji byli v!"ící se zam*&len*m projek-
tem podrobn! seznámeni.) O tom, $e budeme 
pracovat ve skupinách, které se pravideln! 
scházejí na fa"e, jsme nepochybovali (#lenky 
$ivého r+$ence, rodiny, ministranti a v leto&-
ním roce také bi"movanci). Cht!li jsme zapojit 
i v!"ící, kte"í chodí pravideln! v ned!li na m&i 
sv. a na zbytek t*dne se ztrácejí z o#í. 
T*den p"edem a v den zahájení (23. ned!le 
v mezidobí) jsem v&echny v!"ící p"edem m&í 
sv. seznámila s postupem práce s Písmem sva-
t*m, s tím, $e i po m&i jim budu k dispozici 
s v*kladem. K mé velké lítosti lidé z kostela 
prchali jako bodnutí v#elou v obav!, $e se bu-
dou muset vrátit do &kolních lavic. Cel* t*den 
jsem se trápila s tím, jak nenásilnou formou 

p"izvat farníky ke spolupráci. Pak mi snad 
Duch svat* vnukl slova, která jsem jim dal&í 
ned!li p"i m&i svaté "ekla. %eská biskupská 
konference s na&imi otci biskupy vyhlásila 
tento rok rokem, ve kterém se cht!jí v!novat 
Písmu svatému a u#it se naslouchat Bo$ímu 
slovu, které na&im p"edk+m zp"ístupnili slo-
vansk*m p"ekladem svatí brat"i Cyril a Meto-
d!j... Kdy$ to po nás cht!jí otcové biskupové, 
je to nejen jejich naléhavá prosba ke v&em v!-
"ím, ale také hlas Bo$í. Biskup je dle "eckého 
p"ekladu dohlí$itel, ochránce, zodpov!dn*. 
Je v k"es0anství nejvy&&ím p"edstavitelem di-
ecéze, jen$ je pova$ován za nástupce apo&to-
l+, které ustanovil Je$í&. S chv!jícím hlasem 

jsem jim p"ednesla tato slova. K mému vel-
kému údivu po m&i sv. za#ali lidé p"icházet 
a brát si liturgické texty. Pak ji$ za#aly bílé 
v!ty zaplavovat barevná pole na&ich témat 
na nást!nce v kostele (viz foto). Pln! se také 
za#aly napl.ovat skute#nosti, na n!$ jsem far-
níky upozor.ovala. V!ta z liturgického textu se 
mohla objevit jak u víry, tak u nad!je #i lásky. 
To podle toho, v jaké situaci se práv! v!"ící 
nachází. Otec Jaroslav pracoval také ve skupi-
nách, o kter*ch jsem se zmínila v úvodu textu. 
Za dv! ned!le v&e skon#í, já v&ak pevn! v!"ím, 
$e to bude za#átek v!nování a naslouchání...

Ing. J. Ká"ková, 
katechetka z farnosti Mladá Vo(ice



SETKÁNÍ TAIZÉ
V ROTTERDAMU
27. 12. 2010-2. 1. 2011 

Pro p"ihlá&ené do 25.11. 
pouh*ch 2.000 K# + 50 Euro 

Ka(doro$n% se n%kolik tisíc mlad&ch 
ve v%ku 17-35 let setkává v atmosfé'e Tai-
zé v n%jakém evropském m%st%. Letos je to 
nizozemské p'ístavní m%sto Rotterdam. 

Nikdy jsi je&t! neputoval/a? 
Nikdy jsi je&t! nebyl/a v Taizé?
Nevadí, nebude& na to sám/a, 
spole#n! tu pou0 pro$ijeme...
Neví& o #em je Taizé? 
Nejsi v!"ící?
Nevadí, Taizé je pro hledající, 
a to jsme P(ECE v&ichni...

Zú"astnit se pouti d&v!ry v Rotterda-
mu znamená...
... strávit 5 dn+ s desetitisíci mlad*mi lidmi 
z celé Evropy i odjinud.
... za$ít $ivé spole#enství hledajících na ces-
t! $ivotem.
... p"ijmout pohostinnost rodin, objevovat 
kulturu jiného národa a hledat mo$nosti, jak 
p"isp!t p"iná&ením pokoje.
... modlit se spole#n*mi zp!vy a tichem, 
nasloucháním, otev"ít se kráse spole#enství 
s Bohem.
... poznat sv!tla nad!je, t!ch, kte"í cht!jí $ít 
jinak, smyslupln!, $ít Evangelium uprost"ed 
dne&ního sv!ta, prohloubit svou víru.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Odjezd z Písku 27. 12. 2010 v cca 12 hod. 
Návrat 2. 1. 2011 v cca 12 hod. (je&t! up"es-
níme). 
CENA: doprava 2000 K#, ubytování, 
strava apod. 50 EUR (star&í 37 let 75 
EUR).

P(IHLÁ-KY DO 25. 11.: 2000 K# + 50 
EUR
P(IHLÁ-KY DO 20. 12.: 2500 K# + 50 
EUR

P(IHLÁ-KY posílejte na reload@
volny.cz. Je platná po p"ijetí potvrze-
ní e-mailem a uhrazení nevratné zálo-
hy ve v*&i 2 000 K# na ú#et 670100-
2200351584/6210 (MBank, Tomá& 
Zav"el).

SE SEBOU: Bible, spacák, peníze, psa-
cí pot"eby, pr+kaz toto$nosti, cestovní 
poji&t!ní.

Více informací najdete na www.re-
load2010.freepage.cz

PRO.: Jsme p)esv'd*eni, +e by se ka+d( 
m'l zajímat, kam ho B,h volá, co od n'j +ádá. 
V dne&ní usp'chané dob' není jednoduché 
najít klid, *as a prostor na reflektování dosa-
vadního +ivota a rozli&ování své +ivotní cesty. 
Aktivity TAMMÍM jsou zárove/ zp,sobem, jak 
+ít a rozvíjet svou mu+skou spiritualitu. V')í-
me, +e ka+d( mu+ v sob' nese svou vlastní, 
osobitou spiritualitu, kterou denn' +ije. Ob-
zvlá&- v k)es-anském bratrském spole*enství 
mu+, se tato spiritualita m,+e rozvíjet a pro-
hlubovat, a to nejr,zn'j&ími zp,soby: spole*-
nou prací, modlitbou, p)i sdílení duchovních 
a jin(ch zku&eností ve spole*enství u*ední-
k,, p)i stolování, meditaci a obzvlá&- p)i spo-
le*ném slavení Eucharistie. 

KDE: Arcibiskupsk( seminá), Thákurova 3, 
160 00 Praha 6; mapa: poloha 50°6‘8.173“N, 
14°23‘13.895“E

KDY: 26.-28. 11. 2010 (pátek-ned'le)

P%ÍJEZD: Ubytování je mo+né od páte*ního 
podve*era, zahájení v 18 hod. ve*e)í.

ODJEZD: Obvykle kon*íme v ned'li ob'-
dem ve 13 hod. Najdi si spoj, kter( odjí+dí 
nejd)íve v 15 hod., abys m'l *as se rozlou*it 
a dojet na nádra+í.

UBYTOVÁNÍ: po 2 a+ 6 osobách na pokoji. 
Sebou vlastní prost'radlo, ru*ník a spacák.

STRAVA: Od páte*ní ve*e)e do ned'lního 
ob'da bude o Tebe dob)e postaráno. Semi-
nární kucha)ky jsou vynikající!

PROGRAM: Víkend bude& z *ásti pro+ívat 
ve skupinkách s vrstevníky pod vedením 
bohoslovc,. Bude dost p)íle+itostí k svátos-
ti smí)ení a/nebo k duchovnímu rozhovoru 
s jedním z kn'+í, kte)í si ud'lají tento víkend 
*as. V sobotu ve*er bude celove*erní adora-
ce zakon*ená svátostn(m po+ehnáním a ná-

sledn' vigilie. Program bude spole*ensk(, 
nau*n( a duchovní. 

S SEBOU: 
BIBLI (tj. Star( a Nov( zákon).Kdo nemá, 
tomu ji m,+eme zap,j*it. Dále psací pot)eby 
()tu+ku, papír/se&it).

SPORTOVNÍ OBLE.ENÍ: p)ed ob'dem bude 
pro sportovce mo+nost si zahrát fotbal. Pro 
nesportovce budou v nabídce spole*enské 
hry a kulturní v(let.

MINISTRANTSKÉ OBLE.ENÍ: pro ty, kte)í 
cht'jí p)i m&i svaté ministrovat.

MODLITBU: rádi bychom T' vyzvali, aby ses 
s námi modlil za adventní TAMMÍM: za sebe, 
za ostatní ú*astníky, za hosty, za bohoslovce.

KAPESNÉ: pro p)ípad, +e si bude& chtít kou-
pit n'co na zub v na&em seminárním ob-
ch,dku.

HUDEBNÍ NÁSTROJ: pokud ses p)ihlásil 
do kapely TAMMÍM. 

DOBROU NÁLADU: bez ní nevytvo)íme pra-
vé spole*enství u*edník,.

P%ÍSP!VEK: Vybíráme dobrovolné p)ísp'v-
ky. Sna+íme se p)ipravit kvalitní a obohacující 
program; chceme v plné mí)e nabídnout na&i 
pohostinnost a budeme rádi, pokud nám bu-
dete moci p)isp't a tím sní+it nemalé náklady 
spojené s po)ádáním této duchovní obnovy. 
Proto+e se na to po ka+dé ptáte: tento rok do-
poru*ujeme p)ísp'vek 300-400 K* na osobu 
(podle finan*ních mo+ností). .ástku m,+ete 
zaplatit v hotovosti p)i registraci. Pom,+e-
te nám pokr(t náklady víkendu, ale pozor: 
i kdy+ nem,+ete nic p)isp't, p)ije0te – peníze 
by pro nikoho nem'ly b(t p)eká+kou k ú*asti!
Na v&echny se t'&í

Bohoslovci Arcibiskupského seminá$e

26.-28. 11. 2010: Adventní Tammím
Bohoslovci Arcibiskupského seminá$e v Praze po$ádají duchovní obnovu advent-
ní TAMMÍM pro mladé mu%e od 15 do 30 let, kte$í cht"jí prohloubit svou víru a p$i-
pravit se na adventní a váno&ní dobu v bratrském spole&enství.



DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ ST%EDISKO

V sobotu 6. listopadu 2010 se konal v %es-
k*ch Bud!jovicích podzimní jednodenní se-
miná" pro katechety, tzv. „Katechetick* den“. 
Jeho hlavním tématem byla (ivotní cesta bl. 
Johna Henryho kardinála Newmana. Zú#ast-
nilo se ho na 35 katechet+ z celé diecéze. Je&-
t! p"ed samotn*m zahájením seminá"e do&lo 
k milému p"ekvapení: v klá&terním sále kos-
tela Ob!tování Panny Marie (míst! konání) se 
„objevilo“ 16 neznám*ch mlad*ch lidí – evi-
dentn! „ne-katechet+“. Jednalo se o skupinu 
bi"movanc+, kte"í p"ijeli v doprovodu sv*ch 
dvou vedoucích z Prahy, aby se v rámci své 
p"ípravy seznámili s osobností kardinála New-
mana. 

Seminá" za#al p"edná&kou a prezentací zá-
kladních informací o $ivotních osudech kardi-
nála, kterou p"ipravilo katechetické st"edisko, 
resp. bc. Olga -vecová a P. Miroslav -a&ek. 
Následovala p"edná&ka Mgr. Franti&ka -t!cha, 
Th.D. (katedra systematické teologie TF JU 
v %esk*ch Bud!jovicích) na téma: J. H. New-
man – teolog, ve které p"edná&ející p"iblí$il 
poslucha#+m p"edev&ím Newmanovy teolo-
gické úvahy o vztahu rozumu a víry. Vycházel 
ze #ty" pozic: 1. rozum, kter* dokazuje víru; 
2. víra bez rozumu; 3. rozum bez víry; 4. víra 
m+$e b*t rozumná. 
Tyto úvahy vedly Newmana k posunu od ang-
likánského postoje „pouze víra“ ke katolické-
mu „rozum s vírou spolupracuje“ a v kone#-
ném d+sledku se podílely na jeho konverzi 
ke katolické církvi. P"edná&ky na teologické 
téma jsou mnohdy (nejen) pro laiky náro#né 
pro své pojmosloví, latinské názvy i málo 
známé souvislosti. Právem proto zazn!lo 
na konci p"edná&ky pod!kování dr. -t!chovi 
za to, „$e se mu poda"ilo explicitn! vyjád"it 
vztah víry a rozumu tak, abychom to pocho-
pili i my laici“.

V odpoledních hodinách pokra#oval seminá" 
p"edná&kou prod!kana pro studium na TF 
JU, ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. Zvolil 
si téma Církev v 19. století. Dr. Svoboda se 
hned v úvodu zmínil, $e toto století je v histo-
rick*ch kruzích známé pod pojmem „dlouhé“ 
století. Jeho za#átek a konec nelze toti$ vy-
mezit pouze n!kolika málo lety kolem r. 1900 
a 2000, jak je obvyklé u jin*ch století. Po#átky 
zm!n, které se pln! projevovaly v pr+b!hu 19. 
století, bychom mohli, podle n!kter*ch his-
torik+, najít u$ v dob! Francouzské revoluce 
(1789), nejpozd!ji pak v roce, ve kterém padl 
císa" Napoleon (1813). Konec století pak na-
stává ukon#ením 1. sv!tové války (1918).
Zatímco sv!t procházel revolu#ními prom!-
nami, církev setrvávala (jako po mnohá staletí 
p"edtím) ve své obranné pozici. Obraz círk-
ve v 19. století lze charakterizovat jako hrad 
– pevnost na skále, kterou obklopuje bou"li-

Katechetick! den

vé vlnobití. Církev vymezuje své vlastní po-
zice, n!kdy je v pozici obrany proti útok+m 
prom!.ující se spole#nosti. Zm!nu v tomto 
postoji p"inesla encyklika pape$e Lva XIII. 
– Rerum novarum (O nov*ch v!cech), vyda-
ná 15. kv!tna 1891 (první sociální encyklika 
církve). Nejd+le$it!j&ím jejím p"ínosem bylo 
oficiální stanovisko církve k sociální pro-
blematice a pojmenování problém+ tehdej&í 
spole#nosti. Postavení "ímskokatolické církve 
v #eskobud!jovické diecézi v 19. století p"i-
blí$il ThDr. Svoboda poslucha#+m názorn*m 
p"íkladem: kauzou plánované v*stavby nové 
katedrály v %esk*ch Bud!jovicích místo stá-
vajícího katedrálního (d!kanského) kostela sv. 

Mikulá&e za biskupa Martina J. (íhy (1885-
1907). 
Záv!re#ná slova p"edná&ky byla v!nová-
na tomu, jak se projevoval v 19. století $ivot 
církve v médiích. Reporté"i pí&ící do renomo-
van*ch i regionálních novin se v!novali více 
v!cem „bulvárním“ ne$ témat+m, která by 
vedla #tená"e k otázkám a hledání odpov!dí. 

Nemálo z nás poslucha#+ si v tomto okam$iku 
vzpomn!lo na biblick* v*rok, se kter*m nelze 
ne$ souhlasit: „Co se dálo, bude se dít zase, 
a co se d%lalo, bude se znovu d%lat; pod slun-
cem není nic nového.“ (Kaz 1,9)

-au-

Sál klá"terního kostela. 

Mgr. Franti"ek !t%ch, Th.D. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.



DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ ST%EDISKO

27. 11. 2010 (sobota)

%ÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST T%EBO1

ji+ tradi*n' po)ádá 

Pou- za rodiny 
a duchovní 

povolání

9.30 hod. 
PR$VOD Z NÁM!STÍ

10 hod. 
M2E SVATÁ

11 hod. 
P%EDNÁ2KA 

doc. ThLic. PaedDr. Martina Weise, 
Th.D., TF JU

následuje
DIVADLO O SV. ANE"CE 

ROZPRAVA (s doc. M. Weisem)

14.30 hod.
ADORACE A MODLITBY 

za po*at( +ivot

Svatohubertská m.e na Klokotech
Svat* Hubert, jemu$ se podle legendy zjevil 
jelen s k"í$em mezi parohy jako v*zva k ob-
rácení k Bohu, byl od 10. století uctíván jako 
patron myslivc+. Hrab! Franti&ek Antonín 
Sporck p"enesl tento zvyk do na&í zem! a za-
lo$il (ád sv. Huberta jako rytí"sk*, mysliveck* 
"ád uznávající k"es0anské principy $ivota. 
Také v dne&ní dob! myslivci vzdávají hold 
svatému Hubertovi a p"i jejich v*znamn*ch 
setkáních v %echách a na Morav! se kona-
jí tzv. Svatohubertské m&e svaté, které jsou 
nej#ast!ji doprovázené hudbou, kterou v roce 
1991 slo$il dr. Petr Vacek. Sám skladatel mo$-
ná netu&il, jaké obliby jeho Hubertská m&e B 
dur na text Josefa Selementa pro lovecké rohy 
se zp!vy dosáhne. Za dv! desetiletí se stala 
sou#ástí kulturní tradice na&ich myslivc+, je 
hrána a zpívána v kostelích, kapli#kách, v p"í-
rod!. V roce 1999 byla dokonce p"edstavena 
i Svatému otci Janu Pavlu II. p"i p"íle$itosti 
darování váno#ního stromu prezidentem Vác-
lavem Havlem Vatikánu.
V sobotu 30. "íjna 2010 se Svatohubertská 
m&e svatá se zmín!nou hudbou konala v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech. 
Myslivci z Klokot a Zahrádky, jejich rodi-
ny, p"átelé a v&ichni v!"ící ji spole#n! slavili 
za doprovodu Táborského chrámového sboru 
a mlad*ch hornist+ z Tábora, Plané nad Lu$-
nicí a Frahel$e. 
M&i svatou slou$il duchovní správce klokot-
ské farnosti P. Ji"í M+#ka, OMI. 

V kázání promluvil o svém hlubokém vztahu 
k p"írod! jako dokonalému dílu na&eho Stvo-
"itele a o u&lechtilém poslání myslivc+ pe#o-
vat o ni a chránit ji.
Po skon#ení slavnostní bohoslu$by mladí 
hornisté pot!&ili p"ítomné je&t! mil*m „p"í-
davkem“ p"ed klokotsk*m kostelem. -hb-

V sobotu 23. "íjna se patnáct d!tí z na&ich far-
ností (s &esti dosp!l*mi) vydalo na ji$ tradi#ní 
podzimní v*let. Letos vedla na&e cesta do Jin-
d"ichova Hradce. 
U$ samotné cestování vlakem bylo pro v!t&inu 
d!tí velk*m zá$itkem (z Obratan! do Jind"i-
chova Hradce jsme se svezli „úzkokolejkou“). 
V Jind"ichov! Hradci jsme nejd"íve vystoupali 
na t"icet p!t metr+ vysokou v!$ kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. Odm!nou za zdolání 
schod+ nám byl krásn* v*hled na m!sto a oko-
lí. Pak vedla na&e cesta do muzea, kde jsme 
si krom! jiného prohlédli Kr*zovy pohyblivé 
jesli#ky.
Do kostela Nanebevzetí Panny Marie nás do-
provodil místní duchovní otec Ji"í -pi"ík, kter* 
nám zárove. trochu p"iblí$il historii kostela. 
Obdivovala jsem jeho trp!livost, proto$e d!ti 
vzaly prohlídku kostela velmi d+kladn!. 
P"ed kostelem následovalo focení na 15. po-
ledníku (prochází rohem kostela Panny Marie 
Nanebevzaté). A potom p"i&el #as na „roz-
chod“. Na ten se v$dycky t!&í zvlá&t! ty star&í 
d!ti (deset a$ t"ináct let), kter*ch byla tentokrát 
v!t&ina. Je&t! jsme si prohlédli zámek a zahra-

V!let do Jind)ichova Hradce

du okolo n!j. Procházka okolo rybníka Vajgar, 
kter* p"iléhá k zámku, byla také p"íjemná. 
V*let kon#il spole#nou náv&t!vou cukrárny, 
kde si d!ti pochutnaly na zmrzlinovém poháru 

a dosp!lí chvíli odpo#ívali u kávy. Do Tábora 
jsme se vrátili po &esté hodin! ve#er unaveni, 
ale plni krásn*ch zá$itk+. 
 Marcela Samcová  



DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDE#E

„Doháje, zase mi to ujelo!“ nadávám, zatímco se 
dívám na vzdalující se autobus. Pro# to museli 
organizáto"i dát a$ na takov* konec sv!ta? V tom 
okam$iku to fakt nedoká$u pochopit. Poslední 
spoj do Kvildy nemám &anci chytit, tak alespo. 
za pár hodin dojedu do Vimperka, t"eba m! tam 
n!kdo zachrání. Pou#ení pro p"í&t!: u autobus+ je 
t"eba mít víc ne$ jen p!t minut na p"estup. Jako 
obvykle m! po zoufalém telefonátu zachra.uje 
Roman, tak$e se na ten konec sv!ta dostaneme 
n!kdy o p+l deváté…proto vám toho o první 
p"edná&ce nem+$u moc "íct, p"i&el jsem ke konci 
a m!l jsem moc velk* hlad na to, abych vnímal 
mo"e informací o kn!zích.
Dovídám se, $e mám na starosti liturgii (hor&ího 
#lov!ka pro tohle opravdu vybrat nemohli), na-
&t!stí k sob! dostanu sympatickou holku, Ani#-
ku. Vymyslíme liturgii na cel* t*den, co$ se uká-
$e jako jednodu&&í ne$ jsem #ekal. Pak je #as a$ 
do jedenácti na cokoliv, co chceme d!lat.
Prohlídka fary p"ichází na "adu jako první. Ko-
ne#n! chápu, pro# se tentokrát koná animátorsk* 
víkend zrovna tady. Prostory jsou tu jedním slo-
vem luxusní. T"i koupelny, celkem velká hlavní 
místnost (neustále opl*vající jídlem a pitím)a 
hlavn! obrovsk* dvoupatrov* pokoj pro kluky, 
tak$e se tam fakt vejdeme úpln! v&ichni. Po pro-
hlídce následoval nekone#n* pokec se spoustou 
lidí co jsem nevid!l snad v!ky, tak$e na spánek 
dojde a$ n!kdy k jedné hodin! ráno. Pokud si 
"íkáte, $e to je opravdu pozd!, Roumen by ne-
souhlasil. Ten &el spát a$ s p"icházející hodinou 
#tvrtou.
„Vstávejte!“ - „Nééé, já chci je&t! spát“ – „Ne-
dostanete snídani!“ – „Hned jsem tam!“. Vstávat 
o víkendu v osm ráno je trochu nezvyk. P"esto 
to zvládáme a plni sil díky chleb+m s nutellou, 
kolá#k+m a podobn*m dobrotám jdeme na první 
p"edná&ku. O novém zákon! mluví Michal, jeho$ 
p"edná&ky mám opravdu rád. Spousta souvislos-
tí, porovnání jednotliv*ch evangelií a p"ekvapivé 
informace o tom co si ka$d* myslel $e u$ dob-
"e zná a chápe. Potlesk na konci je zaslou$en*. 
Po ob!d! se jde na oblíbenou #ást ka$d*ch ani-
mátor+ – hru. Tentokrát &lo o to najít v lesích 
a loukách kolem cesty 20 citát+ z nového zákona. 
Jen$e nalezením to nekon#í – cel* citát, v#etn! 
údaj+ o míst! z bible odkud je, jsme si museli za-
pamatovat a pak ho na okraji lesa napsat na papír. 
Jakékoliv chyby, a$ na &patné #árky nebo i/y se 
netolerují a místo plusového bodu za citát je vám 
str$eno p+l bodu. Sout!$ily #ty"i t*my, samoz"ej-
m! vyhrál ten m+j, jen$e: dochází k nepochopi-
telnému omylu. Já, kapitán teamu #. 1 pí&u na pa-
pír „jsme jedni#ky“ aby bylo jasné jak* jsme 
t*m a jak moc jsme dob"í. Lucka Kusová ov&em 
nechápe m+j smysl pro humor a na papír p"ipi-
suje dvojku v krou$ku. Organizáto"i samoz"ejm! 
jsou zmatení, a ptají se Mirky (ne m!, kapitána), 
zda jsme teda t*m #. 1 nebo t*m #. 2 . Mirka je 
p"esv!d#ená, $e jsme „dvojky“ a ke v&emu uká$e 
na &patn* papír, tvrdíc $e je ná&. Tak jsme tedy 
vyhráli, ale vyhlá&eni byli ti &patní díky nepo-
chopitelné chyb! dvou lidí z mého teamu. Já tu 
#okoládu tak cht!l! Tomá" Tich&

Animáto#i na Kvild!
„Dobr* den, tady je Slávek Klecandr, volám 
správn! na Diecézní centrum mláde$e?“ Po-
dobn*mi slovy za#al m+j rozhovor se Sláv-
kem, kter* dal vznik my&lence uspo"ádat 
jeho koncert. Ten prob!hl 21. "íjna od 19 hod. 
v klá&te"e na Piaristickém nám!stí.
S po"ádáním koncertu je #asto spojena i peri-
petie s autorsk*mi právy. Pokud je toti$ autor 
textu #i hudby zastupován OSA (Ochrann*m 
svazem autor+), musí b*t jak*koliv koncert, 
na kterém se text+ pou$ije, nahlá&en a schvá-
len práv! od nich To bohu$el platí i tehdy, 
kdy$ autor prezentuje pouze svou vlastní tvor-
bu. P"ipravenou $ádost jsme zaslali na adresu 
#eskobud!jovické pobo#ky, která byla uvede-
ná v tiskopise, ale co se nestalo. Kdy$ se del&í 
dobu nikdo neoz*val, zjistil jsem po telefo-
nátu na centrálu OSA, $e pobo#ka v %esk*ch 
Bud!jovicích byla zru&ena a $e se v&e p"eposí-
lá na centrálu, co$ zpracování $ádosti zdr$elo. 
Málem mi zatrnulo. Nakonec se ov&em zada-
"ilo a v&echno bylo v po"ádku.
Ve #tvrtek 21. "íjna jsem byl trochu nervózní, 
proto$e to byl první koncert, kter* jsem p"i-
pravoval, a tak jsem m!l obavy, jestli v&ech-
no dob"e dopadne. Tro&ku jsem si p"ed kon-
certem zanadával. P"eci jenom - Vendy byla 
na setkání v Brn! a já na to z+stal sám. Proce-
dil jsem mezi zuby: „No jo, Vendy si jede n!-
kam zasedat a já abych to tady odd"el v&echno 
sám…“ Kdy$ jsem &el z DCM dom+, plánoval 
jsem cestou koupit pro Slávka kytku na pod!-
kování, ale na mém oblíbeném kv!tiná"ství, 
kde jindy kupuji kv!tiny své $en!, byla cedule 
„Z technick*ch d+vod+ dnes zav"eno“. Ti&e 
jsem zanadával, $e musím chodit jinam, ale co 
se dalo d!lat. Doma jsem si asi hodinku odpo-
#al a hurá na „piarák“, kde m! u$ o#ekával pan 
kostelník Míchal.

Kdy$ se ozval Slávek, $e u$ je v %esk*ch Bu-
d!jovicích, objevil se nov* zádrhel - jak ho 
navigovat labyrintem jednosm!rn*ch uli#ek 
u Piaristického nám!stí, ale nakonec se i ten-
hle problém poda"ilo vy"e&it a my se mohli  
v!novat p"íprav! koncertu. Slávek m!l p"ípra-
vu aparatury u$ bravurn! zvládnutou, tak se 
v&e stihlo za chvili#ku, a kolem 18:45 se ji$ 
za#ali trousit první koncertuchtiví poslucha#i. 
V té chvíli jsem si trochu oddechl, $e se v&e 
v po"ádku zvládlo a ji$ jsem jen netrp!liv! 
p"epo#ítával, kolik p"i&lo lidí. Je&t! kolem 19 
hod. se postupn! trousili poslední opozdilci, 
a tak jsme po#kali pár minut a za#ali. Roman 
Dvo"ák nejd"íve um!lce krátce uvítal a poté u$ 
mu p"edal slovo. O Slávkovi jsem si ji$ dávno 
p"edtím na&el, co o n!m "íkal Milan Tesa" z rá-
dia Proglas: „A kdy( se vám n%kdy poda'í sly-
"et Slávka (iv% a samotného, budete p'ekvape-
ni, kolik muziky doká(e je"t% dnes jeden $lov%k 
s kytarou ud%lat.“ Docela m! to zaujalo, ale 
musím "íct, $e po jeho koncertu jsem musel 

Koncert Slávka Klecandra

T)i v(razy uvedené v nadpisu se spojily 
v jednu akci. B'hem podzimních prázdnin 
se setkalo n'kolik mlad(ch lidí na Diecéz-
ním centru +ivota mláde+e (DC"M) ve Kti-
&i, aby spolupro+ili voln( *as. Uvád't po*et 
mlad(ch je slo+ité, pon'vad+ se jich vyst)í-
dalo b'hem p'ti dn, na t)icet, ale dohro-
mady nás bylo v+dy kolem patnácti.
Jako nápl/ byly nabídnuty nále+ité aktivity. 
B'hem ka+dého dne jsme se spole*n' se-
tkávali k modlitb' a ke slavení eucharistie. 
V(znamnou *ást programu zabírala také 
práce – a sice skládání d)eva do nov(ch 
p)íst)e&k,. P)i této *innosti nechyb'la zá-
bava, ale poka+dé následovala té+ únava. 
Nechyb'la ale ani nabídka her, mo+nost 
relaxace, popovídání atd.
Díky v&em, kdo tvo)ili p)íjemnou atmosféru 
prázdnin i v&em, kdo p)ilo+ili ruku k dílu!

Roman Dvo$ák

Podzim-prázdniny-Kti.

dát této v!t! za pravdu. Koncert stál opravdu 
za to a Slávkovy zhudebn!né $almy byly moc 
krásné. 
Cht!l bych na záv!r Slávkovi pod!kovat 
za jeho p!kn* koncert a také d!kuji v&em, kte"í 
pomohli s jeho realizací.

Honza Li"ka

Ve dnech 21.-24. 10. 2010 bylo mo$né potkat se 
na DC,M Kti& se skupinkou 13 mlad*ch kluk+ 
a holek z Rakouska. Tato skupina, za doprovo-
du vedoucího, zde pob*vala v rámci projektu 
s názvem „72 hodin bez kompromisu“. Cílem 
tohoto projektu bylo b!hem 72 hodin splnit za-
dan* úkol - tím na Kti&i byla úprava h"bitova 
okolo kostela. Nutno podotknout, $e mlad*m 
náv&t!vník+m nechyb!lo odhodlání ani v+le 
k práci a tak se zadaného úkolu zhostili velmi 
dob"e. 
Projekt 72 hod bez kompromisu je ka$doro#n! 
po"ádán Katholische Jugend Österreich (Ra-
kouská katolická mláde$), p"i#em$ dobrovolní-
ci - mladí z Rakouska - vyjí$d!jí na r+zná místa, 
kde pomáhají, s #ím je pot"eba. Leto&ního ro#-
níku se zú#astnilo 5000 mlad*ch, kte"í utvo"ili 
cca. 400 pracovních skupin.
Tento zájem a snaha pomoci i na Kti&i je samo-
z"ejm! velmi p"íjemn* a mil*. Proto bych cht!l 
i touto cestou na&í pracovní skupince pod!kovat 
za jejich práci. Nejenom $e pomohli a upravi-
li star* h"bitov, ale sv*m nad&ením získali pro 
práci i n!kolik d!tí p"ímo z Kti&e, které se také 
do práce zapojily. Uznání za sv+j v*kon získali 
i od starostky Kti&e paní Ilony Mike&ové, kte-
rá se s celou skupinou p"i&la v ned!li rozlou#it 
a p"edala jim mal* dárek.

David Urban

72 hodin bez kompromisu



DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDE#E

P"í&tí Sv!tov* den mláde$e se uskute#ní v srp-
nu 2011 v Madridu. P"ihla&ovat se ji$ m+$e-
te na Diecézním centru mláde$e v %esk*ch 
Bud!jovicích, nebo na HYPERLINK „http://
www.ado.cz/madrid-eprihlaska/“www.ado.cz/
madrid-eprihlaska. Je více mo$ností, jak se lze 
setkání ú#astnit. Je mo$né jet na p"edprogram 
do Tarragony, p"ímo"ského m!sta, u$ od 8. 8., 
kde budou tzv. Dny v diecézích. Samotné Dny 
v diecézích za#nou 11. 8. Cel* p"edprogram 
trvá do 16. 8., kdy se poté p"esuneme do Mad-
ridu.
I kdy$ je Madrid pom!rn! su$ován okolní ne-
hostinnou p"írodou, nikdo mu nem+$e up"ít ti-
tul královského a hlavního m!sta monarchie. 
Má více ne$ t"i milióny obyvatel a sídlí zde 
pochopiteln! v!t&ina státních institucí, a také 
pro celé -pan!lsko d+le$it*ch firem. Na dru-
hou stranu je pravda, $e je Madrid ve vnitro-
zemí a teploty v lét! jsou zde opravdu vysoké. 
Proto je dobré se na Sv!tov* den mláde$e ná-
le$it! p"ipravit a nepodcenit horko.

I kdy$ Madrid nemá mo"e, p"itáhnou vás 
do tohoto m!sta jeho památky. Mo"e si m+$e-
te nále$it! u$ít u$ v p"edprogramu, kter* bude 
probíhat v Tarragon!. Památek je v Madridu 
nespo#et, ale i pompézních kruhov*ch nám!s-
tí, r+zn*ch zákoutí a p"írody. Typick*m slo-
hem pro Madrid je renesance. Maurská kultu-
ra se nem!la &anci prosadit zejména proto, $e 
se &pan!l&tí vládci sna$ili její stopy zahladit. 
Na druhou stranu umí b*t Madrid také super-
moderní, m+$e se nap"íklad pochlubit #tvrt!-
mi pln*mi mrakodrap+ ve slu&né vzdálenosti 
od centra. 

Jeden z historick*ch monument+, kter* stojí 
za zmínku, je Palacio Real. Ten byl postaven 
práv! maursk*mi vládci u$ v roce 852, nic-
mén! tehdy se je&t! jmenoval Alcázar. Po re-
konkvist! ho v p+vodní podob! pou$ívali 

i &pan!l&tí vládci, nicmén! v 18. století vyho-
"el a byl p"estav!n do sou#asné podoby, je to 
takov* „renesan#ní obr“. Je typick* zlacen*mi 
sály, stropními freskami a monumentálními 
lustry. Dnes je pou$íván p"edev&ím k repre-
zentativním ú#el+m a je jednozna#nou domi-
nantou m!sta. V okolí pak naleznete n!které 
slavné parky, jak*mi jsou nap"íklad Casa de 
Campo, Parque de Atracciones, nebo Jadrin 
de Sabatini. Naproti Palacio Real pak stojí je-
den z nejv!t&ích a nejslavn!j&ích madridsk*ch 
kostel+, Virgen de la Almudena. 

Je zde nespo#et muzeí, kde m+$ete najít na-
p"íklad kopii fresek ze slavné jeskyn! Alt-
amira. O víkendech v nich navíc b*vá vstup 
zdarma. Hlavním nám!stím m!sta je Plaza 
de Espa.a, kde se nachází i jeden z pomník+ 
Miguela de Cervantes a jeho kni$ních hrdin+ 
Dona Quijota a Sancho Panzy. Nejkrásn!j&ím 
nám!stím je ov&em Plaza Mayor, kde se v mi-
nulosti konaly i b*#í zápasy. Od ledna 2011 
cht!jí v Katalánsku b*#í zápasy zakázat, #ili 
ti, kte"í by se cht!li tohoto tradi#ního zápasu 
na p"edprogramu v Tarragon! ú#astnit, mají 
sm+lu. Ov&em o zábavu v p"edprogramu bude 
bohat! postaráno. O Tarragon! se více dozvíte 
v p"í&tím #ísle. Pro milovníky sportu stojí roz-
hodn! za zmínku královsk* fotbalov* klub FC 
Real Madrid. 

Cena Sv!tov*ch dn+ mláde$e je 4900 K# 
a 173 EUR. Zaplatit m+$ete také jen v koru-
nách, 9400 K#. M+$ete se samoz"ejm! p"ihlá-
sit i do po"adatel+, kte"í budou mít p"edpro-
gram v Madridu. V*&e zmi.ovaná cena platí 
pro Sv!tové dny mláde$e od 16. 8. P"íplatek 
na p"edprogram je jen 30 EUR, kter* pokryje 
stravování. 

Slunné -pan!lsko a setkání se Svat*m otcem 
láká nejednoho poutníka, aby se za#al u#it tak 

MADRID
krásn* a temperamentní jazyk jako je &pan!l-
&tina. Nebo kdo by si cht!l zlep&it náladu a po-
stavu, m+$e za#ít nav&t!vovat kurzy latinsko-
americk*ch tanc+, p"ípadn! zajít do &pan!lské 
restaurace. Ov&em, co je pro nás nejd+le$it!j-
&í, je se za toto setkání modlit. Nebát se více 
otev"ít Kristu a jak "íká motto tohoto setkání: 
V Kristu zapus0te ko"eny,  na N!m postavte 
základy, pevn! se dr$te víry. 

Vendula Kr#lová

17. 11. 2010
17. listopad aneb sví!ková m"e trochu jinak... 
Zveme v&echny na ji$ tradi#ní setkání studen-
t+ a studentek st"edních i vysok*ch &kol, kte-
ré bude letos p"esn! 17. listopadu v klá&te"e 
na Piaristickém nám!stí v %esk*ch Bud!jovi-
cích. %eká nás jako ka$d* rok tradi#ní „sví#-
ková m&e“ (m&e svatá p"i sví#kách - neplést 
s populárním #esk*m jídlem:) s následn*m 
setkáním u n!#eho dobrého. Krom! toho se 
m+$ete t!&it i na diskuzní setkání s prof. Era-
zimem Kohákem a prof. Karlem Skalick*m 
a na film „The Plastic People of the Universe“. 
Více informací se dozvíte na plakátech nebo 
na www.signaly.cz/akce

19.-21. 11. 2010
Dal&í víkend Animátor# se koná na fa"e 
na Hosín!.

23. 11. 2010
8. díl „Bez vytá!ek o k$es%anství“ od 18:30 
v Solnici. Tématem bude (k"es0anské) um!ní. 
Více se dozvíte na www.studentskestredy.cz/
bez_vytacek.php nebo na plakátech.

25.-26. 11. 2010
Sekce pro mláde$ %BK zve v&echny zájemce 
o pastoraci mláde$e na 16. konferenci o mlá-
de$i, jejím$ tématem je „Mlad& !lov'k a ro-
dina“. Konference bude v Olomouci, více se 
dozvíte na DCM nebo na jakes@cirkev.cz

26.-28. 11. 2010
Prob!hne na Lomci první víkend nového kur-
zu Biblická "kola. Je&t! je mo$né se p"ihlásit!

3.-5. 12. 2010
Diecézní setkání animátor+ mláde$e (SAM) 
na Kti&i.

17.-19. 12. 2010
Adventní duchovní obnova na Kti"i. Hlásit se 
m+$ete na dcm@bcb.cz

29. 12. 2010-2. 1. 2011
Silvestr na Kti&i. Hlásit se m+$ete na dcm@
bcb.cz 

-dcm-

P#ipravované akce 
pro mláde(



Je  #as listopadov*ch sychrav*ch dní, kdy je 
nejútuln!ji práv! doma. Ale i tak nejde o $ád-
né povzbudivé období.
Na druhé stran! je víc #asu na #etbu dobré kni-
hy nebo práv! na setkání u rodinného krbu.
Mo$ná si jako rodi#e nebo prarodi#e po-
vzdychnete, $e d!ti by pot"ebovaly víc ven 
a ono to nejde a $e to u$ s nimi není k vydr-
$ení. 
Mo$ná práv! vám se bude tedy hodit kniha, 
ze které vám v dne&ním Setkání p"iná&íme 
„ochutnávku“ i nám!t k zamy&lení nad svou 
rodinou, pro# d!ti zlobí a jak tomu ú#inn! p"e-
cházet...

Ka$d* má své základní pot"eby, které se sna-
$í uspokojit. U$ od narození má dít! pot"ebu 
lásky a bezpe#í, je$ se napl.uje tím, $e matka 
o n! pe#uje, je v jeho blízkosti a v!nuje se mu. 
Z uspokojení této pot"eby v raném v!ku pra-
mení pozd!j&í d+v!ra k okolnímu sv!tu. Z po-
citu po#áte#ní závislosti na ostatních vypl*vá 
i pocit sounále$itosti. Zpo#átku sice od ostat-
ních jenom dostáváme, ale postupn! se osa-
mostat.ujeme a za#ínáme druh*m stále více 
dávat. Tím p"ispíváme k prohlubování pocitu 
sounále$itosti ve své rodin! i k roz&i"ování 
mimo ni. 
Pro pocit t!lesné i du&evní pohody musí byt 
uspokojeny v&echny d+le$ité pot"eby - na&e 
i dít!te. Pat"í sem pot"eby t!lesné, uznání 
a úcty, mentální, citové a duchovní. 

Na&e chování je siln! ovlivn!no snahou uspo-
kojit pot"eby. Je nau#ené a sleduje dosa$ení 
ur#itého cíle. Pokud nedosáhneme sv*m cho-
váním zadan*ch ú#ink+, zm!níme ho tak, aby 
byly na&e pot"eby uspokojeny. Chovaní má 
t"i základní slo$ky: co d!láme, co si myslíme 
a co cítíme. Kdy$ máme kontrolu nad tím, co 
d!láme a co si myslíme, m+$eme zm!nit i své 
emoce. Lidé se v&ak #asto nechávají unést 
sv*mi emocemi, které pak ovliv.ují jejich 
my&lení a to, co d!lají. Pokud chceme zm!nit 
své chovaní, musíme na základ! racionálního 
uva$ování zm!nit to, co d!láme, a nov* náhled 
m+$e zm!nit i na&e emoce. 
Rita McLeodová a Lynne Panasiuková, au-
torky vzd!lávacího programu zam!"eného 
na zdokonalení osobních kompetencí pro mlá-
de$, od nich$ tuto metodu p"ebíráme, uvád!jí 
následující p"íklad, jak s konáním, my&lením 
a emocemi pracovat:
Jirka m%l vztek. Dostal domácí v%zení, proto(e 
se hádal se sestrou. Po(ádali jsme ho, aby se 
vrátil do situace, kdy byl potrestán a aby si-
tuaci posoudil (co d%lal, co si myslel a jak se 
cítil). 
Nejprve jsme zji",ovali, co d%lal. Jirka odpo-
v%d%l: „Hádal jsem se se sestrou. Pokra$oval 
jsem v hádce, i kdy( mi 'ekli, abych u( p'e-
stal.“ 

DIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU

JAK VYZRÁT NA LISTOPAD
Pak jsme zji",ovali, co si p'itom myslel. Jirka 
odpov%d%l: „M%l bych p'estat. Tohle není fér. 
Pro$ to v(dycky odnesu já?“ 
Nakonec jsme se zeptali, jak se p'itom cítil. 
Jirka odpov%d%l: 
„M%l jsem vztek. Bylo mi nanic. M%l jsem po-
cit, (e si na m% zasedli.“ 
V dal"ím kroku jsme Jirku po(ádali, aby si vy-
myslel dv% slova, která by vystihla, jak& by m%l 
b&t, jakého by ho podle n%j m%li vid%t ostatní. 
Jirka 'ekl: „Ohledupln& a sebev%dom&.“ Pak 
jsme s ním provedli cvi$ení znovu. 
Nejprve jsme se zeptali: „Jirko, kdybys byl 
ohledupln& a sebev%dom&, kdy( ses hádal se 
sestrou, co bys ud%lal?“ 
Jirka 'ekl: „Ode"el bych.“ Poté jsme polo(ili 
otázku: „Jirko, kdybys byl ohledupln& a sebe-
v%dom& a ode"el bys, co by sis myslel?“ Jir-
ka odpov%d%l: „To jsem vy'e"il dob'e. Mám 
v%ci pod kontrolou.“ Nakonec jsme se zeptali: 
„Jirko, kdybys byl ohledupln& a sebev%dom& 
a myslel si, (e má" v%ci pod kontrolou a vy'e-
"ils to dob'e, jak by ses cítil?“ Jirka 'ekl: „Byl 
bych spokojen&, cítil bych se dob'e.“ 
Posledním krokem je reflexe obou variant. 
Proto jsme se Jirky zeptali: „Jak by ses p'í"t% 
rad%ji cítil?“
Pokusme se odpov!d!t na otázku, pro# d!ti 
zlobí. Rudolf Dreikurs vypozoroval ve své 
praxi #ty"i základní pohnutky chování d!tí, 
které rodi#e vnímají jako zlobení. Jsou to: 
upoutání pozornosti, boj o moc, pomsta a sna-
ha vyhnout se neúsp!chu. D!ti se tak sna$í 
uspokojit svou pot"ebu sounále$itosti, proto$e 
cht!jí mít své pevné místo v rodin!, b*t její 
sou#ástí, a vy$adují, aby je ostatní #lenové 
rodiny takto brali. Tyto zp+soby chování po-
u$ívají d!ti v p"ípad!, jestli$e rodi#e pochy-
bují o jejich schopnostech, chybí-li jim je&t! 
bli$&í sep!tí s rodi#i nebo nemají-li mo$nost 
podílet se na #innostech v rodin!. To znamená, 
$e v pozadí tohoto chování d!tí jsou krátko-
dobé cíle, kter*mi d!ti cht!jí vyvolat u rodi#+ 
osv!d#enou obvyklou reakci a uspokojit si tak 
své pot"eby. Chování dít!te nemusí b*t zpo-
#átku v!domé. Nau#ené chování d!ti pou$íva-
jí v$dy, aby dosáhly svého cíle. Ka$dé dal&í 
dosa$ení cíle pak je&t! více posiluje pou$ití 
p"íslu&ného chování. 

Z knihy Pozitivní v&chova sourozenc# v rodin% 
od Jana a Markéty *apkov&ch Oznamujeme, +e 

Adventní víkend 
pro rodiny s d'tmi 
na Nov(ch Hradech 
26. 11.-28. 11. 2010 

JE JI# OBSAZEN, 
je mo+né se hlásit jen na místo 

náhradník,. D'kujeme za pochopení. 
DCR

Ve snaze v)ech o p#íjemné prost#edí doma 
se ur"it! po mnoho generací osv!d"ilo hes-
lo: Kdo si hraje, nezlobí. Jak ale hry sklou-
bit i s  p!stováním duchovního rozm!ru 
v "lov!ku?  
P#iná)íme ukázku jedné hry, která se vá(e 
k ned!lnímu textu slavnosti Krista Krále, 
konkrétn! k 2. "tení z 1. kapitoly listu Ko-
losan&m. 

STVO(ITELSK' B1,ÍCÍ PÁS
Pot"ebujeme dv! hluboké ta&ky nebo dva pyt-
le. Jeden z nich je napln!n* celkem asi dvaceti 
vyroben*mi v!cmi i p"edm!ty pocházejícími 
z p"írody.
D!ti se posadí #elem ke stolu. Posadíme se 
za st+l, na jednu stranu si vedle sebe polo$-
te ta&ku s v!cmi a na druhou prázdnou ta&ku. 
P"edm!ty musí b*t k vid!ní jen ve chvíli, kdy 
je p"ená&íme z jedné ta&ky do druhé. (ekneme 
d!tem, $e nyní uvidí dlouhou "adu v!cí na „b!-
$ícím páse“. Musí se soust"edit a zapamatovat 
si v&echno, co uvidí. M+$eme ka$dou v!c n!-
jak legra#n! p"edstavit. (Nap". u fotoaparátu:“ 
A tady máte n!co, co d!lá s*r.“ apod.)
Vyzveme d!ti, aby si vybavily v&echny p"ed-
m!ty a vyjmenovaly v&echny, které stvo"il 
B+h. D!ti následn! vyjmenují i dal&í p"edm!-
ty, tentokrát #lov!kem vyrobené.

Z knihy Hry trochu jinak 
od Lesley Pinchbeckové

Samoz"ejm! $e hra dá i inspiraci k rozhovoru, 
jak to vlastn! s tím stvo"ením je.
Tak nakonec nás i v ty listopadové dny m+$e 
provázet jasno doma i v nitru, m+$e nás h"át 
vd!#nost, $e máme sebe navzájem a m+$eme 
si navzájem tolik dávat.

Za Diecézní centrum pro rodinu p'ejí p%kné 
podzimní dny Alena a Pavel Polá$kovi



DIECÉZNÍ CHARITA 
%ESKÉ BUD1JOVICE

vypisuje v*b!rové "ízení na pozici: 
sociální pracovník 

Interven"ního centra pro osoby 
ohro(ené domácím násilím 

p"i Diecézní charit! %eské Bud!jovice 
s nástupem: 1. 1. 2011 

na 1. den v t*dnu (0,2 úvazku) 
- deta&ované pracovi&t! ve Strakonicích

P"ihlá&ky zasílejte do 5. 12. 2010 na Inter-
ven#ní centrum, Kanovnická 11, 370 01 
%eské Bud!jovice, nebo na e-mail: inter-
vencnicentrum@charitacb.cz
PO,ADUJEME:
- vysoko&kolské vzd!lání v sociální oblasti (dle 
zákona 108/2006 Sb.) 
- dobrou znalost sociální problematiky (v#etn! 
nové legislativy – zákon o sociálních slu$bách, 
zákon #. 135/2006 Sb.) 
- znalost PC (Word, Excel, Outlook, Internet) 
- trestní bezúhonnost 
- praxe v sociální oblasti vítána 
- flexibilita, komunikativní dovednosti 
- schopnost práce v t*mu

NABÍZÍME:
- práci v zajímavé oblasti 
- standardní platové za"azení

V P(IHLÁ-CE UVE2TE:
- strukturovan* $ivotopis 
- motiva#ní dopis 
- telefon, e-mail

Uchaze"i spl*ující podmínky v%b!rového 
#ízení budou pozváni 9. 12. 2010 k ústní-
mu pohovoru ve Strakonicích.

Mgr. Michaela *ermáková, 
'editelka Diecézní charity *. Bud%jovice

Po#et dobrovolník+, kte"í pomáhají pot"eb-
n*m prost"ednictvím Dobrovolnického centra 
p"i Diecézní charit! %eské Bud!jovice, stále 
roste. Je jich v&ak po"ád velmi málo. „Shání-
me proto dobrovolníky v"ech v%kov&ch katego-
rií od 15 let pro aktivity s d%tmi ze sociáln% 
znev&hodn%ného prost'edí,“ "íká Eva Opatr-
ná, koordinátorka dobrovolník+. „Spole$n& 
$as je mo(né vyu(ít pro dou$ování, hraní si, 
nebo rozvíjení talent# dít%te. Senio'i, kte'í se 
pot&kají s t%(kostmi stá'í, by zase uvítali klid-
n%j"í spole$nost dobrovolník# p'i spole$n&ch 
procházkách, nebo posezeních. P'ítomnost 
dobrovolník# je pot'ebná i u lidí s du"evním 
onemocn%ním $i mentálním posti(ením, které 
pot%"í spole$nost nového kamaráda p'i r#z-
n&ch aktivitách,“ dodává Eva Opatrná.

Jak% by m!l b%t ideální dobrovolník?
%lov!k s porozum!ním a pochopením pro dru-
hé, kter* je ochotn* v!novat 2-3 hodiny t*dn! 
pomoci lidem, kte"í to pot"ebují. 
Dobrovolnice Lenka "íká: „*as, kter& strávím 
s klientem, mi dobíjí baterky. Ze za$átku jsem 
si myslela, (e jsem to já, kdo dává. Ne, je to 
obrácen%, mnohem víc tím získávám. Neumím 
to vysv%tlit, chce to za(ít…“
Za dobu existence projektu se do n!j zapojilo 
mnoho dobrovolník+ z "ad student+, lidí pra-
cujících i senior+. 

STA+TE SE I VY DOBROVOLNÍ-
KEM a o(ivte sv!t pest#ej)ími barvami! 
Hlásit se m+$ete bu/ na telefonu 731 604 163, 
nebo p"ímo v Dobrovolnickém centru Diecéz-
ní charity v Kanovnické 11 v %esk*ch Bud!-
jovicích, vchod od Ml*nské stoky, anebo nám 
napi&te na e-mail dobrovolnici@charitacb.
cz. T!&íme se na vás! 

Mgr. Eva Opatrná, 
koordinátorka dobrovolník#

+eskobud'jovická charita 
hledá nové dobrovolníky

V m'síci )íjnu 2010 obnovila Farní charita 
Jind)ich,v Hradec svou *innost. Funguje 
zde Poradna pro lidi v nouzi, p)ipravujeme 
pobo*ku Interven*ního centra pro ob'ti 
domácího násilí.
P)ed Vánoci budeme nav&t'vovat seniory 
v Domech pro seniory s váno*ními balí*-
ky, p)ipravujeme váno*ní besídku pro d'ti 
a v lednu T)íkrálovou sbírku.
Nové sídlo charity je na Masaryko-
v! nám!stí ". 168/II v J. Hradci, ". ú. 
4200143282/6800, v. s. 45
Za Va&i dobrovolnou a jinou pomoc , fi-
nan*ní dary d'kuje

Mgr. Michaela 'ermáková, 
$editelka FCH Jind$ich#v Hradec

Obnovení ,innosti

V klá&terní bazilice nav&tívení Panny Marie 
v Milevsku se konal v sobotu 9. "íjna v 17 hod. 
p"ekrásn* koncert, jako pocta Pann! Marii R+-
$encové. O nádhern* duchovní i hudební zá$i-
tek se postaral orchestr opery Jiho#eského diva-
dla v %esk*ch Bud!jovicích, kter* "ídil Jaroslav 
Vod.ansk*. Ú#inkoval asi t"icetihlas* smí&en* 
sbor a p!t sólist+. Jako první zazn!la skladba W. 
A. Mozarta Exsultate, jubilate, kterou zazpívala 
sopranistka Iva Ho&pesová. Dále jsme se zapo-
slouchali do Missa brevis C dur „Korunova#ní“, 
kde nás sv*mi hlasy pot!&ili Kate"ina Bukovská 
(soprán), Romana Strnadová (alt), Ale& Vorá#ek 
(tenor) a Peter Poldauf (bas). První skladbu slo-
$il mlad* Mozart ji$ v sedmnácti letech, druhou 
a$ o &est let pozd!ji. Mozartova duchovní hudba 
je radostná a v provedení zmi.ovan*ch um!l-
c+ z toho „krásna“ a$ b!halo p"íjemné mrazení 
po zádech. Pod!kování pat"í jako ji$ tradi#n! 
P. Jakubovi Berkovi, jeho$ zásluhou se v Milev-
sku d!je mnoho krásn*ch kulturních i duchov-
ních akcí. Alena R#(i$ková, FCH Milevsko

Pocta Pann' Marii 
R"(encové

DIECÉZNÍ CHARITA INFORMUJE Charita
!eská republikaADVENTNÍ 

DUCHOVNÍ OBNOVA

pro dívky od 14 do 18 let

Její +ivot
v Nazaret'

- M,j +ivot dnes
víkend 17.-19. 12. 2010  
se S. Vincentou Ko)ínkovou 

a P. Romanem Macurou 

Fr(dlant nad Ostravicí 
(Ostravská 453)

P)íjezd v pátek odpoledne 
(14-16 hod.), 

ukon*ení v ned'li po ob'd'.
Cena: 100 K* za ubytování 

(50 K*/noc ve spacáku) 
+ p)ísp'vek na jídlo dle mo+ností.

S sebou: Bibli, r,+enec, breviá), 
spacák, hodinky (pokud mo+no)

P)ihlá&ení: co nejd)íve 

***

***
KONTAKT: 

S.M.Vincenta Ko)ínková
Palkovická 524

738 01 Fr(dek-Místek
e-mail: vincenta@boromejky.cz

mobil: 723 477 525



PO/TOVNÍ SCHRÁNKA

Hv'zdn! podzim



PO/TOVNÍ SCHRÁNKA



VIKARIÁTNÍ KATECHETICKÉ 
ST%EDISKO TÁBOR,

%ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
TÁBOR-KLOKOTY,

a MISIONÁ%I OBLÁTI PANNY 
MARIE NEPOSKVRN!NÉ 

srde*n' zvou na

VÁNO.NÍ DÍLNU
v sobotu 18. prosince 2010

Dílna se bude konat v poutním dom' 
Emauzy, Tábor-Klokoty

od 9 hod., konec dle zájmu d'tí

Spole*n' budeme tvo)it: 
ozdoby na strome&ek

váno&ní dekorace
p$ání&ka a mnoho dal!ího...

S sebou p)ez,vky 

Po skon*ení dílny bude uspo)ádán
mal( trh v(robk,, jeho+ v(t'+ek 

bude odeslán 
P. Güntheru Ecklbauerovi, OMI 

do Pákistánu.

Bli+&í informace:
Vikariátní katechetické st)edisko, 

t). 9. kv'tna 868, Tábor
Marcela Samcová,

tel. 381 239 064 (ve*er) 
nebo 603 331 002.

Po náv&t!v! u Pavlova hrobu ozdobeného #er-
stv*mi kv!tinami (nad um!l*mi by se zd!sil) 
se lou#íme s úmyslem a s nad!jí, $e se uvidí-
me p"í&tí rok, v sobotu 24. zá"í 2011 na stej-
ném míst!.

Omlouvám se v&em, kdo se ji$ letos cht!li 
zú#astnit a nedostali zprávu v#as. P"eji v&em, 
abychom se se&li za rok znovu, ne kv+li nos-
talgick*m vzpomínkám, ale abychom pod!-
kovali za v&echny dary, které nám $ivot p"ine-
se, p"edev&ím za p"átelství mezi námi.

Marco Annoni

PS: S Pavlem jsem sdílel v bratrském p"átel-
ství církve a p"edev&ím prost"ednictvím cha-
rismatu hnutí Comunione e Liberazione ur#ité 
etapy $ivotního p"íb!hu, kter* má své tajemné 
ko"eny  práv! v jeho neúnavné touze po p"átel-
ství. P"íb!hu, kter* se neuzav"el, nebo0 se stá-
le obnovuje prost"ednictvím neo#ekávan*ch 
a p"ekvapiv*ch setkání se stejnou pravdivostí, 
kterou Pavel tu&il, a se stejnou krásou, o které 
nám v$dy sv!d#il. 

25. zá#í 2010
Provází nás drobn* dé&0: dnes nás -umava 
nep"ivítala zá"í podzimních barev, ale to nám 
pomáhá obrátit srdce p"ímo k podstat!, bez 
patosu a dlouh*ch sentimentálních vzpomí-
nek, bez rétorick*ch cvi#ení, soust"ed!né po-
hledy zpod zmokl*ch kapucí, prostota pout-
ník+, kte"í se potkávají na cest!. 
Dé&0 není vytrval* a$ otravn*, tvo"í spí& jem-
n* závoj, pod kter*m se s velkou prostotou 
a zdr$enlivostí shromá$dilo asi patnáct lidí, 
aby na jednom z míst, která jsou jejich pam!-
ti nejdra$&í, zanechali znamení, k n!mu$ se 
budou moci ka$d* rok vracet. 
P"ekvapuje mne r+znorodost p"ítomn*ch, 
jak se li&í sv*mi vztahy, $ivotními p"íb!hy, 
n!kte"í a$ dodnes jeden druhému neznámí 
a p"ece okam$it! si d+v!rn! blízcí, zname-
ní toho, jak Pavel p"ijímal a miloval lidi bez 
p"edpojatosti, bez jak*chkoliv p"edsudk+. Ji$ 
samotné dne&ní setkání mlad*ch i star&ích, 
p"íbuzn*ch a soused+, dávn*ch p"átel, t!ch, 
kdo ho poznali je&t! jako d!ti, i t!ch, kdo se 
s ním ani osobn! nesetkali, je plodem velké-
ho srdce p"ítele, kter* necht!l ostatní k sob! 
poutat, ale nabídnout se jim jako spole#ník 
na svobodné a radostné cest! k vlastnímu ur-
#ení.
Pavel Sepekovsk& 1926-2000 – Na památku 
p$ítele s velk&m a svobodn&m srdcem. Pár 
slov napsan*ch #esk*ch a italsky je vyjád-
"ením mnoha p"átelství, která byla díky jeho 
$ivotu navázána.
Svobodn*m, proto$e nám v$dy, nekompro-
misn! a neformáln! sv!d#il o tom, $e vn!j&í 
okolnosti, jakkoli obtí$né, nemohou nikdy 
potla#it touhy srdce. A velk*m, proto$e k"es-
0anské p"átelství, které $il, uznání p"ítomnosti 
Tajemství ve svém $ivot!, nestav!né na odiv, 
ale projevující se v konkrétních #inech, bylo 
nevy#erpateln*m zdrojem nad!je, otev"enosti 
srdce k p"ijímání bez jak*chkoliv omezení. 
Abychom p"ipomn!li vroucnost p"átelství, 
které nám dal pro$ít, usazujeme toto malé 
znamení poblí$ chalupy, ve které byl Pa-
vel tolikrát na&ím hostitelem, pod b"ízkami 
na Vole&ku, na kousku ráje, kter* je pro mno-
hé z nás tak d+v!rn! blízk*, vd!#ni za tento 
dar a sjednoceni v krátké modlitb!.
Dáváme si slib, $e se sem za rok vrátíme 
a osadíme zde poblí$ také lavi#ku, aby ka$d*, 
kdo sem zavítá nebo se sem vrátí, se zde mohl 
na chvíli zastavit a najít klid. 
Zde, pod &ir*m nebem, byla plánována také 
zádu&ní m&e, ale vzhledem k nep"ízni po#así 
jsme s vd!#ností p"ijali nabídku slavit ji pod 
rozlehl*m p"íst"e&kem penziónu na&ich p"átel 
v Petrovicích. Pavlovy tóny varhan nám tro-
chu chyb!jí, ale ut!&ujeme se my&lenkou, $e 
nyní doprovázejí and!lsk* chór. 
Pak se je&t! zastavíme na tepl* ob!d (ten 
nemohl chyb!t), spole#n! si vychutnáváme 
v*borné, tak"ka domácí jídlo v místním hos-
tinci. 

10. v%ro"í úmrtí Pavla Sepekovského (24. 9. 2000)



K +ETB* A STUDIU
DOPORU+UJEME

PERSONALIA

Od února 1949 do r. 1954 bylo vybu-
dováno v malém 'eskoslovensku kro-
m" velk(ch v"znic pro politické v"zn" 
i více ne% sto tábor# nucen(ch prací. 
Branami t"chto ostudn(ch tábor# pro-
!lo p$es 210 tisíc na!ich ob&an#, kte$í 
do nich byli za$azeni bez soud# a bez 
mo%nosti obhajoby. Tyto rudé kon-
centráky byly, stejn" jako ty nacistic-
ké, obehnány ostnat(mi dráty, v noci 
osv"tlené sv"tlomety a st$e%ené oz-
brojenci SNB a sme&kou cvi&en(ch 
vl&ák#... V na!í vlasti se stalo ob"tí 
komunistického re%imu 262 popra-
ven(ch, tisíce umu&en(ch v lágrech, 
desetitisíce %alá$ovan(ch a statisíce 
jinak perzekvovan(ch...

.eská k)es-anská akademie 
a M'O KDU-.SL Vod/any 

zvou u p)íle+itosti státního svátku
- Dne boje za svobodu a demokracii - 

ke vzpomínkovému aktu 
u památníku

OB*TEM KOMUNISTICKÉ
ZV&LE 

st)eda 17. listopadu 
od 11 hod.

v parku u kulturního domu 
ve Vod/anech

P"ípravy d!tí na svátosti (k"est, svátost  
smí"ení, první svaté p"ijímání) za#ínají 
v úter* 30. listopadu 2010 od 15.00 
do 15.50 hod. ve farním sále na D!-
kanství u sv. Mikulá)e v 'esk%ch 
Bud!jovicích (vchod z Hroznové uli-
ce). 
Více informací obdr$íte v kancelá-
"i na D!kanství u sv. Mikulá&e nebo 
na telefonním #ísle: 721 933 754.

P#ípravy d!tí na svátosti



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. 

17. listopad 2010
Den boje za svobodu 

a demokracii
Klá&terní kostel na Piaristickém nám.

v %esk*ch Bud!jovicích

9.00  Um!ní a svoboda
Promítání filmu The Plastic People of the Uni-
verse (re$ie Jana Chytilová) a následná diskuze 
v rámci st"edo&kolského projektu spole#nosti  

%lov!k v tísni „P"íb!hy bezpráví“ 
(organizují studenti Gymnázia %eská)

14.00  O smyslu "esk%ch d!jin
Diskuzní setkání nad knihou Erazima Koháka 

„Domov a dálava“  
hosté prof. Erazim Kohák 

a prof. Karel Skalick& 

18.00  M)e p#i sví"kách
M&i v klá&terním kostele Ob!tování P. Marie 

slou$í P. Michal Pulec z Vimperka;
následuje setkání u kávy a #aje 

(organizují studenti Jiho#eské univerzity).

V nakladatelství Paulínky vychází nová 
publikace P. Jana Balíka: 
„Jan Pavel II. v dialogu s mlad%-
mi.“
Doc. Max Ka&par+ 
o knize "íká, $e autor 
v ní spojuje dv! rovi-
ny: d!jepisn!-biogra-
fickou a pastora#ní. 
P. Balík v knize ana-
lyzuje osobnost Jana 
Pavla II. z nejr+zn!j-
&ích pohled+, zejmé-
na se v&ak zam!"uje 
na obsah a formu pas-
tora#ní pé#e tohoto pape$e o mláde$. Postupn! 
p"edstavuje sv!tové dny mláde$e, formuluje 
základní principy jeho vztahu k mlad*m lidem, 
zab*vá se jeho p"ínosem pro pastoraci mláde$e 
a pro vznik diecézní pastorace mláde$e.
Max Ka&par+ v doslovu knihy uvádí, $e text 
umo$.uje poznat, $e pape$ Jan Pavel II. „pojal 
mladé lidi do otcovského trojúhelníku, kde jed-
nou jeho stranou byla empatie, druhou akcep-
tace a t'etí autenti$nost. A navíc byl tento rov-
nostrann& trojúhelník vopsané kru(nici, kterou 
byla pape(ova láska k mlad&m lidem.“
Kniha bude vhodn*m pomocníkem jak pro ty, 
kte"í se zab*vají studiem osobnosti ctihodného 
Jana Pavla II., tak pro v&echny, kte"í se v!nují 
práci s mláde$í. Krom! toho, jak v úvodu knihy 
p"ipomíná Mons. Ladislav Hu#ko, je kniha ak-
tuální i proto, $e vychází v dob!, kdy se p"ipra-
vuje XXVI. sv!tov* den mláde$e, kter* se bude 
v srpnu 2011 slavit v Madridu.
Kniha má 160 stran a cena u knihkup-
c# je 180 K$.
P. ThLic. Jan Balík stál u zrodu Arcidiecézního 
centra (ivota mláde(e – Nazaret a byl jedenáct 
let zodpov%dn& za pastoraci mláde(e v pra(-
ské arcidiecézi. P#sobil té( jako tiskov& mluv-
$í a 'editel Sekce pro mláde( *eské biskupské 
konference. V sou$asné dob% je fará'em ve far-
nosti Praha - Stra"nice. Je $lenem tv#r$ího t&mu 
$asopisu IN! a je autorem 'ady knih pro mladé 
a mnoha publikací o pastoraci mláde(e.

%ÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST "IHOBCE

v&echny srde*n' zve na 

Slavnost znovuotev)ení 
kostela Prom'n'ní Pán' 

v #ihobcích

sobota 20. listopadu 2010 
v 10 hod.



OTCOVÉ KONCILU



M,j Ot*e, odevzdávám se ti, 
u*i/ se mnou, co se ti zalíbí. A- se mnou 
u*iní& cokoliv, d'kuji ti za to. Jsem p)i-

praven na v&echno, v&echno p)ijímám. Nep)eji si 
nic jiného, ne+ aby se tvoje v,le vyplnila na mne, 
na v&ech tv(ch tvorech, m,j Bo+e. 

Odevzdávám svou du&i do tv(ch rukou. Dávám ti 
ji, m,j Bo+e s celou láskou svého srdce, proto+e t' 
miluji a proto+e je pot)ebou mé lásky dát se, ode-
vzdat se do tv(ch rukou bez míry - s nekone*nou 
d,v'rou, proto+e jsi m,j Otec.

(Charles de Foucauld)


