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ZAHÁJIT NOVOU EVANGELIZACI

 .G\åWHG\QDVHEHEHUXEĜtPČREDYVYêFKFWLKRGQêFKSĜHGFKĤGFĤSRYDåXML]DYKRGQpGiW
SĜLPČĜHQRXRGSRYČćDE\FHOiFtUNHYXVLOXMtFtRREQRYHQt'XFKHP6YDWêPSĜHGVWRXSLODSĜHG
VRXþDVQêVYČWVPLVLMQtP~VLOtPVFKRSQêP]DKiMLWQRYRXHYDQJHOL]DFL7êNiVHWRSĜHGHYãtP
FtUNYtGiYQR]DORåHQêFKNWHUpYãDNåLMtYGRVWLRGOLãQêFKSRGPtQNiFKRGSRYtGDMtFtFKUĤ]QêP
SRWĜHEiPY\åDGXMtFtPRGOLãQpHYDQJHOL]DþQtSRGQČW\YQČNWHUêFKREODVWHFKVLFHSRNUDþXMH
VHNXODUL]DFHDOHSUDNWLNRYiQtNĜHVĢDQVWYtMHMHãWČGRVWLåLYpDMHKOXERFH]DNRĜHQČQpYGXãL
FHOêFKQiURGĤYMLQêFKREODVWHFKMHQDRSDNYLGČWMDVQêRGNORQRGYtU\YHVSROHþQRVWLMDNR
FHONXVHVODERXFtUNHYQtVtWtLNG\åYQtQHFK\EtSUYN\åLYRWDNWHUp'XFK6YDWêYåG\VHVtOi
GiOH ERKXåHO YtPH R REODVWHFK NWHUp VH ]GDMt EêW WpPČĜ RGNĜHVĢDQãWČQp NGH MH VYČWOR YtU\
RGNi]iQRQDVYČGHFWYtPDOêFKVSROHþHQVWYtW\WR]HPČE\SRWĜHERYDO\REQRYXSUYQtKRKOiVi
QtHYDQJHOLDSĜLWRP]QDþQČRGPtWDMtPQRKpDVSHNW\NĜHVĢDQVNpKRSRVHOVWYt 
=DSRãWROVNpKROLVWX8ELFXPTXHHWVHPSHUNWHUêP6YDWêRWHF%HQHGLNW;9,]ĜtGLO3DSHåVNRXUDGX
SURQRYRXHYDQJHOL]DFL7LVNRYpVWĜHGLVNRý%.

Úpravy biskupských hrobů

Zde se našla relativně zachovalá soška Panny Marie a dva pektorály.

Nejprve byla otevřena hrobka biskupů Říhy a Hloucha. Musela z ní být
vyčerpána spodní voda a celý prostor byl vyčištěn

Potom byla vyzvednuta rakev biskupa Šimona Bárty z hrobky.

Ostatky všech biskupů byly očištěny a v nových schránkách
přechodně uloženy do kostela sv. Prokopa.
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3RVOHGQtQHGČOLOLWXUJLFNpKRURNXRVODYtPHVODYQRVW-HåtãH.ULVWD.UiOH8VO\ãtPH~U\YHN
/XNiãRYDHYDQJHOLD /N YQČPåVH-HåtãQDNĜtåLQHFKiR]QDþLWQiSLVHPÄ7RWR
MH NUiO äLGĤ³ 7XWR VNXWHþQRVW SRSUYp -Håtã SRWYUGLO Då X 3LOiWD 6Y $PEURå YH VYpP
YêNODGX/XNiãRYDHYDQJHOLDY\VYČWOXMHYê]QDPWLWXOXåLGRYVNêNUiO
Ä1DSVDOL WDNp QiSLV YtWČ]H REY\NOH SĜHGFKi]t VODYQRVWQt SUĤYRG DYãDN YtWČ]Qê 3iQĤY YĤ]
SĜHGFKi]HOVODYQRVWQtSUĤYRGWČFKNWHĜtE\OLY]NĜtãHQL]PUWYêFK1iSLVWDNpREY\NOHY\SRþt
WiYi PQRåVWYt SRGUREHQêFK QiURGĤ$þ MH SĜL WČFKWR WULXPIHFK MDNêPVL ]DYHGHQêP ]Y\NHP
SRWXSQpSRGUREHQtSRUDåHQêFKD]SXVWRãHQêFKQiURGĤ]GHVHSURMHYXMHPLORVWY\NRXSHQêFK
QiURGĤ«
Ä1iSLVE\OXPtVWČQQDGNĜtåHPQHSRGQtPSURWRåHSRþiWHNMHQDGMHKRUDPHQ\&RMHWRWLå
SRþiWHNMLQpKRQHåMHKRYČþQiPRFDERKDWVWYt"$SURWRQDGRWD].GRMVL7\"RGSRYČGČO-i
NWHUêNYiPSURPORXYiPMVHPSRþiWHN - ýWČPHWHG\LP\WHQWRQiSLV-Håtã1D]DUHWVNê
NUiOäLGĤ
3UiYHP MH QiSLV QDG NĜtåHP SURWRåH NUiORYVWYt NWHUp Pi .ULVWXV QHQt WČOHVQp DOH Y\FKi]t
]ERåVNpPRFL3UiYHPMHWDNpQiSLVQDGNĜtåHPSURWRåHDþNROLYE\O3iQ-HåtãQDNĜtåLSĜHVWR
MHKRNUiORYVNiGĤVWRMQRVWY\]DĜRYDODQDGNĜtå«³-HåtãYLVtFtQDNĜtåLY\SDGDOMDNRSRUDåHQê
]iURYHĖYãDNKRYRĜLOMDNRYtWČ]NG\å]YRODO'QHVVHPQRXEXGHãYUiML-DNRYtWČ]SR]YHGO
FKXGiND]EDKQDÄ3R]GYLKO3DYODNWHUêPČOFHQXMDNREDKQRSR]GYLKOL-REDNWHUêYEDKQČ
VHGČO3URWRWRQHQtMHQRE\þHMQêQiSLV³
Ä$PHQ DPHQ SUDYtP 7L GQHV EXGHã VH PQRX Y UiML 7RWR MH QHMNUiVQČMãt SĜtNODG NRQYHU]H
SURWRåH]ORþLQFLMHWDNU\FKOHXGČOHQRRGSXãWČQtDPLORVWMHKRMQČMãtQHååiGDODSURVED3iQWRWLå
YåG\ XGČOXMH YtFH QHå VH åiGi 2QHQ ]ORþLQHF WRWLå åiGDO DE\ QD QČKR SDPDWRYDO Då SĜLMGH
GR VYpKR NUiORYVWYt 3iQ PX YãDN ĜHNO $PHQ DPHQ SUDYtP 7L GQHV EXGHã VH PQRX Y UiML
äLYRWMHWRWLåEêWV.ULVWHPWHG\NGHMH.ULVWXVWDPMHåLYRWWDPMHNUiORYVWYt5\FKOHWHG\3iQ
RGSRXãWtSURWRåHRQHQVHU\FKOHREUiWLO
-DNRKDYQêMHWRVNXWHNåH9\NXSLWHOYãHKRE\OXNĜLåRYiQMDNR]ORþLQHF'YD]ORþLQFLYãDN
]iURYHĖV\PEROL]XMtGYDQiURG\NWHĜtE\OLNĜWHPXNĜLåRYiQLVSROXV.ULVWHPUR]GtOPH]LQLPL
XND]XMHUR]GtOPH]LWČPLNWHĜtVWHMQČYČĜt-HGHQE\OSRSUDYLFLGUXKêSROHYLFL7HQWRUR]SRU
RGKDOXMHWDNpEXGRXFtSRKDQČQtNĜtåHGRNRQFH]HVWUDQ\YČĜtFtFK
([SRVLWLR(YDQJHOLLVHFXQGXP/XFDP 3/;9;
Tereza Poštová
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3UDKD$UFLELVNXSVWYt±Ä3UDYGDDOiVNDQiVRVYRERGt³.RQIHUHQFH6GUXåHQt
$FNHUPDQQ*HPHLQGH±ELVNXS-LĜt
3HOKĜLPRYÄ&RMHWRGRSURYi]HQt³ KRG ELVNXS3DYHO
2ORPRXF$UFLELVNXSVNêNQČåVNêVHPLQiĜ5HNROHNFHELVNXS3DYHO
äLKREFH2WHYĜHQtQRYČ]UHNRQVWUXRYDQpKRNRVWHOD PãHVYYKRG 
ELVNXS-LĜt
ýHVNp %XGČMRYLFH NDWHGUiOD VY 0LNXOiãH ± 6ODYQRVW -HåtãH .ULVWD .UiOH
KRG ±ELVNXS-LĜt
2ORPRXF±.RQIHUHQFHRPOiGHåL±ELVNXS-LĜt
ýHVNp%XGČMRYLFHQiPČVWt±äHKQiQtYiQRþQtKRVWURPX KRG ±ELV
NXS3DYHO
ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±0ãHVYVåHKQiQtPDGYHQWQtFK
YČQFĤ KRG ±ELVNXS-LĜt
ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±3UYQtQHGČOHDGYHQWQt KRG 
±ELVNXS-LĜt
ýHVNp %XGČMRYLFH NRVWHO 2EČWRYiQt 3DQQ\ 0DULH $GYHQWQt VHWNiQt NDWH
FKHWĤVHQLRUĤ KRG ±ELVNXS-LĜt
ýHVNp%XGČMRYLFHNRVWHO2EČWRYiQt3DQQ\0DULH±.QČåVNêGHQ±REDELV
NXSRYp
3UDKD$UFLELVNXSVNêVHPLQiĜ±0ãHVY KRG ±ELVNXS3DYHO
/DåLãWČ±3DVWRUDþQtQiYãWČYDPãHVY KRG ±ELVNXS-LĜt
ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±3RXWQtPãHVYLQVWDODFHQRYêFK
NDQRYQtNĤ KRG ±REDELVNXSRYp
ýHVNê.UXPORY±9LNDULiWQtNRQIHUHQFH±ELVNXS-LĜt
ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±6ODYQRVW3DQQ\0DULHSRþDWpEH]
SRVNYUQ\SUYRWQtKRKĜtFKX KRG ±ELVNXS-LĜt
/RPHF±)DWLPVNêGHQ KRG ±ELVNXS-LĜt
3UDKD±5DGDFKDULW\±ELVNXS3DYHO
ýHVNp%XGČMRYLFH±3RVWJUDJXiO±ELVNXS-LĜt
3UDKD±5DGDFKDULW\±ELVNXS3DYHO
3UDKD$UFLELVNXSVNêVHPLQiĜ±0ãHVY KRG ±ELVNXS-LĜt

ÒGDMHMVRXSRGOHVWDYXYGREČX]iYČUN\SĜtSDGQp]PČQ\QHMVRXY\ORXþHQ\
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Úpravy kněžských hrobů
Už skoro tři měsíce probíhají v oddělení kněžských hrobů na hřbitově sv. Otýlie
v Českých Budějovicích rozsáhlé stavební
úpravy, jejichž cílem je poměrně zásadní
změna uspořádání tohoto místa. Jedná se
nepochybně o velmi specifickou a ojedinělou stavební zakázku, která je pro autora
návrhu (i těchto řádek) stejně jako pro realizační firmu Jihokámen velkou výzvou a zároveň i poctou. Vlastní realizaci předcházela nejméně rok a půl trvající příprava, která
zahrnovala mnoho různorodých a zároveň
i zajímavých činností. V první řadě bylo
nutné provést zaměření původního stavu,
fotodokumentaci a průzkum archivních materiálů, který přinesl řadu nových poznatků.

HISTORIE KNĚŽSKÝCH HROBŮ
U SV. OTÝLIE
Hřbitovní oddělení VIII.a kněžských hrobů
představuje v rámci hřbitova jednoznačně vymezený a svébytný prostor, který se nachází
v těsné blízkosti centrální zpevněné plochy
na křížení dvou hlavních komunikačních os.
Jeho počátek sahá do doby založení městského
hřbitova na konci 19. století (nejstarší hroby
pochází z 90. let 19. stol.). Na původním uspořádání hrobů se zjevně podepsaly pohnuté dějiny české katolické církve ve 20. století.
Z celkového členění plochy kněžských hrobů
bylo patrné, že v průběhu přibližně sta let jejich
trvání bylo učiněno několik pokusů o důstojné
a koncepční řešení, které se bohužel v důsledku nepříznivých společenských poměrů nepodařilo nikdy zcela zrealizovat. Výsledkem byl
poněkud chaotický a zjevně neuspokojivý stav
celého hřbitovního oddělení.
Ve středu oddělení se nacházela secesní biskupská hrobka biskupa Martina Josefa Říhy,
do které byl pochován také biskup Josef
Hlouch. Její vzhled i poloha patrně vycházely z původního záměru řešení prostoru kněžských hrobů. Její umělecky náročné a přitom
měřítkově velmi příjemné ztvárnění udávalo
ráz celému prostoru. Je zhotovena ze světlé
žuly chladného odstínu v kombinaci s tmavými prvky (zejména kříž a velmi jemně provedený korpus Krista). Ostatní biskupské hroby,
tj. hrob Josefa Antonína Hůlky a především
hrobka biskupa Šimona Bárty, která vznikla
za 2. světové války, již nerespektovaly původní
záměr umístit biskupské hroby v centrální poloze oddělení, nicméně jejich provedení patří
do kategorie kvalitního uměleckého řemesla.
Kněžské hroby představovaly poměrně nesourodý celek pomníků pocházejících vesměs
z období před 2. světovou válkou. Uspořádání hrobů rámcově sice vycházelo z původní
myšlenky osovosti celého oddělení, zároveň
však tento koncept v řadě případů hrubě porušovalo.

Na ploše oddělení VIII.a se nacházelo celkem
jedenáct litinových křížů, pocházejících patrně z přelomu 19. a 20. století. Zbytek hrobů
zdobily náhrobky většinou tvaru kříže z černé
žuly nestejného provedení. Jejich forma kolísala od úrovně velmi kvalitního uměleckého
řemesla (litinové kříže a některé kamenné pomníky) až po velmi průměrnou úroveň zhotovení.
Špatný technický stav řady pomníků, nesrovnalosti a zjevné nepřesnosti v nápisech a celkově neutěšený stav hřbitovního oddělení byly
hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí vypracovat návrh nového uspořádání oddělení.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

pohřbu biskupa Hloucha, který bylo nutno
zorganizovat narychlo a ve velmi nepříznivých společenských poměrech, byla klenba
zjevně probourána a do sutin, které zasypaly
rakev biskupa Říhy, byla uložena rakev biskupa Hloucha. Zjištění těchto skutečností uspíšilo přípravu stavebních úprav celého oddělení
kněžských hrobů.
Současně bylo nezbytné provést již zmiňované zdokumentování původního stavu kněžských hrobů, se kterým souvisela mravenčí
práce zjišťování údajů (dat narození a úmrtí)
všech pohřbených kněží, kterých je v oddělení
VIII.a přibližně šedesát. S touto činností pomohl zejména P. Kulhánek, bez jehož úsilí by
celý přípravný proces nebyl myslitelný.

Během přípravy projektu a shromažďování
podkladů se objevila řada vážných otazníků
a nejasností, jejichž objasnění ovlivnilo celkový návrh. Mezi zásadní problémy patřila otázka, jak vypadá podzemní část hrobky biskupů
Říhy a Hloucha. Pamětníci pohřbu biskupa
Hloucha se rozcházeli nejen ve vzpomínkách
na jednotlivé detaily, ale objevily se dokon-

Zvláštní kapitolu tvořilo náročné projednání záměru s orgány státní správy, které byly
záměrem biskupství stavět novou hrobku poněkud zaskočeny. Některé momenty byly až
úsměvné; ukázalo se například, že současný
stavební zákon z r. 2006 nepočítá se stavbou
podobných zařízení a neví si s nimi rady. Sta-

Stav před rekonstrukcí

ce názory, že biskupové Říha a Hlouch byli
pohřbeni do země a že na hřbitově sv. Otýlie
žádná biskupská hrobka není. Tento názor
podporovala také správa hřbitova, která uvedené hřbitovní místo vedla jako hrob.
Tyto vážné rozpory nakonec vedly k rozhodnutí biskupskou hrobku otevřít. Hrobka byla
poprvé otevřena na podzim roku 2009 za účasti otce biskupa Pavla Posáda a generálního
vikáře P. Adolfa Pintíře, který je iniciátorem
celého záměru. Potvrdilo se, že podzemní část
má charakter hrobky, vyzděné z plných cihel.
Tato část ovšem byla silně zasažena nedávnými povodněmi, které poškodily zejména
rakve a ostatky. Největším překvapením bylo
ovšem zjištění, že hrobka byla po pohřbu biskupa Martina Josefa Říhy zaklenuta cihelnou
klenbou a nemělo se do ní již pohřbívat. Při

vební úřad v Českých Budějovicích se problematikou stavby hrobky zabýval několik týdnů
a po konzultacích s krajskými nadřízenými orgány rozhodl, že tyto stavby nespadají do jeho
kompetence, čímž byl vytvořen skutečný precedens.
Další problém tvořila vzrostlá zeleň – v daném případě celkem čtyři proschlé túje, které
ovšem podléhaly památkové(!) ochraně. Jejich
pokácení vyžadovalo konzultaci a schválení
záměru nejen památkovým úřadem, ale i odborem životního prostředí a odborem správy
veřejného majetku magistrátu města. Samotná správa hřbitova postupovala naštěstí velmi
vstřícně a přispěla ke zdárnému dokončení celého schvalovacího procesu.
Před zahájením vlastní stavby bylo nutné
provést vyzvednutí ostatků biskupů a jejich
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přechodné uložení do kostela sv. Prokopa
v Českých Budějovicích. Ostatky byly exhumovány letos v červenci za účasti P. Adolfa
Pintíře a MUDr. Tomáše Fuita, který zároveň
sepsal zprávu o jejich stavu. Všechny ostatky
byly značně poškozeny vlhkostí. Při otevření
hrobky biskupa Bárty bylo zjištěno, že při jeho
pohřbu za 2. světové války bylo druhotně využito stávající kanovnické hrobky. Z tohoto důvodu se jeho hrob nacházel excentricky mezi
kněžskými hroby.
Ostatky kněží nacházející se v blízkosti biskupské hrobky bylo nutné kvůli stavebním
úpravám rovněž vyzvednout a uložit znovu
do země na jiném místě oddělení kněžských
hrobů.

NOVÝ NÁVRH
Nový návrh uspořádání hřbitovního oddělení
vychází ze snahy respektovat původní koncept a ctít polohu stávajících hrobů. Duchovní
i faktický střed celého prostoru bude i nadále
tvořit hrobka biskupů Martina Josefa Říhy a
Josefa Hloucha. Stávající náhrobek zůstane
zachován a bude doplněn a rozšířen tak, aby
byla zdůrazněna osovost hřbitovního oddělení
s hlavní dominantou stávajícího velkého kří-

Ostatky biskupů jsou dočasně uloženy
v kostele sv. Prokopa

že z černé žuly na pozadí světlého chladného
kamene.
Všechny doplňky stávajícího biskupského
náhrobku budou provedeny ze světlé chladné
žuly shodné s již užitým kamenem náhrobku.
Kontrastní tmavé doplňky budou provedeny
z černé žuly a oceli opatřené černým matným
nátěrem.
Kněžské náhrobky ve vlastnictví církve za biskupským hrobem budou zrušeny a plocha bude
zatravněna. Kněžské hroby před biskupskou
hrobkou budou opatřeny novými kamennými
náhrobky, které budou zhotoveny z kamene
užitého pro biskupskou hrobku. Tvar nových
náhrobků vychází jednak z volně interpretovaného secesního tvarosloví a jednak z myšlenky zdůraznit dominantní kříž biskupského
náhrobku jako hlavního motivu celého prostoru. Od zatravněných cestiček bude prostor
kněžských hrobů oddělen oblými kamennými
obrubníky.
Nově navržená zeleň doplňuje architekturu
náhrobků a zároveň vymezuje prostor kněžských hrobů vůči dalším částem hřbitova.
Okolo celého oddělení bude vysazen živý plot
ze zimostrázu výšky cca 1,1 m, jenž vytvoří zároveň druhý pohledový plán biskupské
hrobky. Prostor kněžských hrobů zastíní dvojice listnatých stromů (javor babyka).

Uspořádání kněžských hrobů - čelní pohled

Výsledkem navrhovaných úprav by mělo být
vytvoření důstojného a pietního místa s jednoznačným a čitelným prostorovým uspořádáním, jež si tento významný prostor bezpochyby zaslouží.

PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY
V současné době probíhají stavební práce
na nové biskupské hrobce. Je hotová spodní
stavba, vyzděná z lícovaných cihel klinker
a pracuje se na kamenné nadzemní části. Této
stavební fázi předcházelo odstranění stávajících náhrobků, které byly uloženy v depozitáři
biskupství.
Po dokončení biskupské hrobky by měly příští
rok na jaře pokračovat práce na nových kněžských náhrobcích a vše by měla završit výsadba nové zeleně. Všechny práce by měly být
dokončeny v létě 2011.
Tomáš Fuit

Na projektové přípravě se podíleli: ing. Tomáš
Fuit (autor návrhu), ing. Jiří Zikmund (statika), Jiří Olšan (návrh zeleně).
Vlastní stavbu provádí: firma Jihokámen kamenické práce, firma Alienc s.r.o - spodní
stavba.
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Diecézní kancelář Papežských misijních děl
0LVLMQt QHGČOH  ĜtMQD Y\EtGOD N PDOpPX
RKOpGQXWt]DSUYQtPWpPČĜSĤOURNHPGLHFp]
QtNDQFHOiĜH30'6HWNDOLMVPHVHVHYVWĜtF
QRVWt ] ĜDG NQČåt L NDWHFKHWĤ MVPH ]YiQL
GRIDUQRVWtNHVSROHþQpPXSURåLWtQHGČOQtFK
ERKRVOXåHENWHUpGtN\SĜtWRPQRVWL30DUND
$GDPF]XND20,SUREtKDMtYtFHYPLVLMQtP
GXFKX6HWNDOLMVPHVHVNDWHFKHW\QDYLNDUL
iWQtFKNDWHFKHWLFNêFKVHWNiQtFKDPRKOLSĜH
GiYDW QiSDG\ QD SUiFL GČWPL 3URåLOL MVPH
VSROHþQČ V QČNWHUêPL IDUQRVWPL SRåHKQDQi
Ä0LVLMQt RGSROHGQH³ VORåHQi ] SĜHGQiãN\
RSUiFL30'YýHVNpUHSXEOLFHSĜHGVWDYHQt
SURMHNWĤDVKOpGQXWtGRNXPHQWĤ]PLVLMQtFK
~]HPt D QHE\OR ]DSRPHQXWR DQL QD GČWVNê
SURJUDP 0iPH YHOLNRX UDGRVW ] NRQWDNWĤ
VMLåIXQJXMtFtPLGČWVNêPL0LVLMQtPLNOXEN\
-DNR RåLYHQt åLYRWD IDUQRVWL MVRX YQtPiQ\
PLVLMQtYêVWDY\NWHUpMHXQiVPRåQp]DSĤM
þLW9.ORNRWHFKMVPHYVRERWXSĜHG0LVLMQt
QHGČOtSURYLNDULiWSĜLSUDYLOLPLVLMQtYêVWD
YXSURPtWiQtDDGRUDFL$QD0LVLMQtQHGČOL
VHSUDYGČSRGREQČWČãLORKRGQČGČWtSURWRåH
VOLERYDODSĜHYOHN\SRGOHNRQWLQHQWĤSĜLQi
ãHQt ÄMLQêFK³ REČWQtFK GDUĤ D PRåQi WDNp
]D]StYiQtNUiVQp0LVLMQtK\PQ\0QRKpIDU
QRVWL SRWp MHãWČ SĜHG NRVWHOHP XVSRĜiGDO\
MDUPDUNPLVLMQtFKUĤåHQFĤãiWNĤSRKOHGQLF
þL YêURENĤ GČWt DOH L QDSHþHQêFK NROiþNĤ
-HMLFKYêWČåHNSXWRYDOWDNpGRPLVLt
7RXWRFHVWRXE\FKRPYãHPFKWČOLSRGČNRYDW
DSR]YDWQDGDOãtFHVWXVSROXSUiFH
-DN PĤåH PLVLMQt SUiFH V GČWPL Y\SDGDW
NRQNUpWQČ" -DNR LQVSLUDFH PĤåH SRVORXåLW
RKOpGQXWt]HVXFKGROVNpIDUQRVWL

O tom, jak se děti stávají
misionáři úsměvu
9 QHGČOL RGSROHGQH KRVWLOD NUiVQi VXFKGRO
VNi IDUD SOQR OLGt ± VQDG VL WR PRKX GRYROLW
WDN QDSVDW NG\å GRKURPDG\ QiV E\OR NROHP
ãHGHViWL]WRKRWĜLFHWGČWt6HãOLVHQHERVMHOL
]IDUQRVWtRG9HOHQLFDåSR&KOXPDE\VLSRYt
GDOL]StYDOLKUiOLDVSROXVHUDGRYDOL
1ČMDNRX GREX VH SĜLSUDYXMHWH Xå VH L WČãtWH
D QDNRQHF WR SUREČKQH DQL QHYtWH MDN =QiWH
WRåH"$OHPRKXĜtFWåHRGSROHGQHSUREČKOR
NH Yãt VSRNRMHQRVWL .DåGp VWDQRYLãWČ QČþtP
]DXMDOR GČWL Ki]HO\ ãLSNDPL PtþN\ QD FtO
ORYLO\ U\E\ MDNR DPHULþWt LQGLiQL MLQGH VNi
NDO\ SR ]SĤVREX NORNDQĤ QHER ORYLO\ ]DMtFH
MDNR $XVWUDODQL 3ĜL SR]QiYiQt $IULN\ SVDO\
VYp MPpQR SRPRFt KLHURJOLIĤ D RãHWĜRYDO\ VH
QDY]iMHP  NG\E\ VH SĜL FHVWČ GåXQJOt SRUD
QLO\ DE\ VH XPČO\ RãHWĜLW 7DNp VH NUiãOLO\
þtQVNêPLNORERXN\DY\EDUYRYDO\þtQVNp]QD
N\1RDYãHÄREMDO\³PLVLMQtPUĤåHQFHPSĜL
QiYãWČYČ (YURS\ NGH PLPR MLQp ]DQHFKDO\
~VPČYQDSODNiWČVNRQWLQHQW\$E\WRQLNGR
QHSRSOHWOE\O\GČWLUR]GČOHQ\GRSČWLVNXSLQ
SRGOHPLVLMQtFKEDUHYVYČWDGtOĤþHUYHQi$PH

ULNDåOXWi$VLH]HOHQi$IULNDPRGUi$XVWUi
OLHV2FHiQLtDEtOi«"9ãXGHGRVWDO\PDORX
VDPROHSNX]DVYRMLãLNRYQRVWVSROXSUiFLDWG
GRPLVLMQtKRSDVXDQČMDNêWHQGiUHN'RVSČOt
PČOL GRVW SĜtOHåLWRVWt VL QDY]iMHP SRSRYtGDW
þL VL Y\]NRXãHW VYRML ãLNRYQRVW SĜL WUHIRYiQt
GRVSHFLiOQČXSUDYHQêFKNUDELFDSRG(QHUJLH
VH ]tVNiYDOD ] YêERUQêFK EXFKHW D FKOHEtþNĤ
LVOLERYDQpRKQLãWČVHãSHNiþN\E\OR
1DWRYãHQiPVYtWLORVOXQtþNRDWRVHRGUiåHOR
LYQDãLFK~VPČYHFKNWHUêPLQLNGRGRRSUDY
G\QHãHWĜLO$FRVLSĜiWYtF"3URVWČVHIDUQtWi
ERUiNÄ'ČWLPLVLRQiĜL~VPČYX³SRYHGOE\OR
WR]QiWKODYQČQDWRPåHVHQLNRPXQHFKWČOR
RGFKi]HW.DåGêWDNPRKO]DåtWåH~VPČYNR
OLNUiW VWDþt DE\ GUXKpKR þORYČND SRWČãLO SR
Y]EXGLODåHNDåGêMHSURQiVGĤOHåLWê
,YD+RMNRYi

=GHMHãWČSĜLSRMXMLSĜtVSČYHNMHG
Qp~þDVWQLFH
9QHGČOL]iĜtMVPHVHVHãOLQDIDĜHQDQH
GČOQtPRGSROHGQLÄ0LVLRQiĜL~VPČYX³%\OL
MVPHUR]GČOHQLGRSČWLVNXSLQPRGUi$XV
WUiOLH D 2FHiQLH þHUYHQi $PHULND ]HOHQi
$IULNDåOXWi$VLHDEtOi(YURSD1DEtOpP
VWDQRYLãWL MVPH Y\UiEČOL PLVLMQt UĤåHQHF
DQDPRGUpPMVPHSOQLOLWĜL~NRO\QDSĜVNRN
YS\WOLKRGQD]DMtFHDWG1DþHUYHQpP]D
VWDYHQt MVPH Ki]HOL ãLSNDPL ORYLOL U\ELþN\
DKi]HOLPtþN\QD]HOHQpPVWDQRYLãWLMVPH
VHXþLOLREYi]DW]ORPHQRXUXNXQHERQRKX
DQDåOXWpPMVPHY\UiEČOLþtQVNpNORERXN\
1HMYtFHPČEDYLORKi]HQtãLSNDPL
.DUROtQND3XPSURYi

Misijní neděle ve farnosti
Suchdol nad Lužnicí
V naší suchdolské farnosti jsme misiím věnovali celý víkend.
V sobotu odpoledne se sešly děti, přičemž
setkání bylo zaměřeno misijně. Na začátku v křížovce vyluštily slovo radost - tu
máme přinášet svému okolí všichni, nejen
misionáři. Aby si víc uvědomily, že každý
z nás může přispět i maličkostí, zhotovily
ze čtvrtky tácek pod hrníček, který se bude
používat ve společenské farní místnosti.
Sloužit jako misionář vyžaduje důvěru, tu
si děti vyzkoušely v krátké překážkové dráze, kterou prošly s pomocí kamaráda se
zavázanýma očima.
V sobotu večer jsme se sešli v kostele a modlili se Misijní růženec pro děti
za úspěch v misiích, za misionáře, trpící
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0RGOLWE\PDWHNQD.ORNRWHFK
9 NORNRWVNêFK (PDX]tFK VH Xå  OHW VFKi
]t PDPLQN\ D EDELþN\ NH VSROHþQp PRGOLWEČ
]DVYpGČWL0QRKRVSROHþHQVWYtYQDãtIDUQRVWL
EČKHPWpGRE\Y]QLNORL]DQLNORPRGOLWEDPD
WHNWUYi0RåQiGtN\VYpMHGQRGXFKRVWLPRåQi
GtN\PDWHĜVNpOiVFHRQtåYtPHåHMHY\WUYDOi
0RGOLWE\PDWHNMVRXVRXþiVWtVYČWRYpKRKQXWt
SRFKi]HMtFtKR]$QJOLH=DNODGDWHOND9HURQLND
:LOOLDPV SRVWDYLOD MDNR ]iNODG NDåGRWêGHQQt
VYČĜRYiQtGČWtGR%RåtFKUXNRX9VRXþDVQRVWL
X QiV WRWR VSROHþHQVWYt WYRĜt SDWQiFW VWiOêFK
þOHQHN NWHUp PH]L VHEH VUGHþQČ ]YRX GDOãt
IDUQtN\ 2G URNX  VH XMDOD RUJDQL]RYiQt
VHWNiYiQtSDQt-HGOLþNRYiNWHUpMVPHSRORåLOL
SiURWi]HN
ýtPMVRXSUR9iV0RGOLWE\PDWHN 00 "
00 MH VMHGQRFHQt Y PRGOLWEiFK VH YãHPL PDW
NDPLQDFHOpPVYČWČ9UĤ]QpGREČQDUĤ]QêFK
PtVWHFK VH PRGOt PDWN\ ]D QiV D ]D QDãH GČWL
9ČĜWHåHåiGQp]GČWtQHEXGH]WUDFHQpLNG\E\
ãORRQHMYČWãtREUiFHQt1HYtPHNG\DOHYtPHåH
QDãHPRGOLWEDPiVNXWHþQČYHONê~þLQHN

.G\å MVPH E\O\ QD NDåGRURþQtP VHWNiQt YãHFK
PDWHN]FHOpUHSXEOLN\VO\ãHO\MVPHWROLNXWUSHQt
DEROHVWL]~VWPDPLQHNNWHUpYãH]DåLO\QDYODVW
QtNĤåL$SUiYČRQ\QiPSĜLSRPQČO\åHQHEêW
00NDPVHSUDYLGHOQČFKRGtPRGOLWQLNG\E\
VH]HVYpKR]RXIDOVWYtDEH]QDGČMHQHGRVWDO\1Č
NG\QHQtYêFKRGLVNR1HPĤåHPHVLVDPLY\EtUDW
D XWUSHQt MH WX$ SUiYČ WHKG\ PXVtPH YČĜLW åH
SĜHVWRWRXWUSHQtQiP3iQSRåHKQiMLQDN0ĤåH
PHĜtFLÄ1HOtEtVHPLWR3DQHDOHREČWXML7LWR
MDNRVYRMLPRGOLWEX³-VHPSĜHVYČGþHQiåHPRG
OLWEDEROHVWLMHQHMFHQQČMãtPRGOLWEDNWHURX3iQ
SĜLMtPi
-DNY\SDGDMtYDãHVHWNiQt"
6FKi]tPH VH NDåGê WêGHQ SR GYRX QHER YtFH
GRPD D W\ ] QiV FR WXKOH PRåQRVW QHPDMt VH
VHMGRXY(PDX]tFKY~WHUN\YHWĜLþWYUWČQDþW\ĜL
3UYQt ~WHUê Y PČVtFL VH VFKi]tPH YãHFKQ\ VSR
OHþQČY(PDX]tFK
0iPHQDSRPRFEURåXUNXPRGOLWHE1DSRþiWNX
Y]êYiPH'XFKDVYDWpKRSURVtPHRRFKUDQXRG
SXãWČQtDMHGQRWXDFKYiOtPH3iQDýWHPH]3tV
PDYČWãLQRXHYDQJHOLXPWRKRGQHDQHFKiYiPH
]D]QtW R]YČQ\ NWHUp Y QiV Y\YRODOR 1iVOHGXMH
GtNĤY]GiQt3ĜLSURVEiFK]DQDãHURGLQ\XNOiGi
PHMPpQDVYêFKEOt]NêFKQDSVDQiQDNROHþNiFK
SDStUX V\PERO VSRMHQt Y PRGOLWEČ NROHP FHOp

lidi atd. - na kříž z látky děti pokládaly svíce v barvách světadílů.
Společně jsme se modlili. Ale měli jsme
možnost vyslovit i své prosby - v duchu při
zapalování čajové svíčky a kladení na kříž,
v modlitbách jsme totiž všichni navzájem
spojeni na celém světě. Setkání jsme zakončili adorací zaměřenou na problémy
ve světě.
No a v neděli při misijní mši jsme oslavili
to, že každý je misionář a v misijní hymně papežského díla dětí jsme odpovídali
Pánu „Pošli mě, půjdu já“. Při mši se zapojilo víc dětí, protože při komentovaném
obětním průvodu spojeném s přímluvami
se neslo 11 darů.
Pán Bůh zaplať všem.
Iva Hojková

]HPČNRXOH  GR NRãtþNX MDNR GR %RåtFK UXNRX
DRVWDWQtWRGRSURYi]tStVQt
0\QD.ORNRWHFKQDNRQHFSĜLGiPHUĤåHQHFNWH
Uê VH Y SRVOHGQt GREČ PRGOtPH Y NRVWHOH DE\
FKRP SRVtOLO\ VOiEQRXFt ĜDG\ Y NRVWHOQtFK ODYL
FtFK
&R]QDPHQi7ULGXXPPRGOLWHEPDWHNNWHUpYt
GiPHMDNRSODNiWHNQDQiVWČQFH"
3ĜLSiWHþQtPVHWNiQtRGSURãXMHPH]DQDãHKĜtFK\
NWHUêFKMVPHVHGRSXVWLO\QDVYêFKGČWHFK9VR
ERWXSURVtPHRRGSXãWČQt]DYãHFKQ\NWHĜtXEOt
åLOLQDãLPGČWHPDQiPPĤåHPHPtVWRQLFKXGČ
ODWVNXWHNSRNiQt$QHGČOHMHGHQUDGRVWLDFKYDO
1DSRG]LPVHYãHFKQ\]FHOpUHSXEOLN\PĤåHPH
VHMtW QD WĜtGHQQt &HORVWiWQt NRQIHUHQFL PRGOLWHE
PDWHNNWHUiEêYiYHONRXSRVLORX1DY]iMHPVH
VYČĜXMHPHDSRGSRUXMHPHYHY\WUYDORVWLDGĤYČ
ĜH5iGDE\FK]PtQLODVYČGHFWYtMHGQp]PDPL
QHNSUiYČ]FHORVWiWQtKRVHWNiQt
Ä'tN\3iQXDGtN\VYpPXNQČ]LMVHPãĢDVWQiäL
YRW V 3iQHP åLYRW V YtURX MH WtP QHMNUiVQČMãtP
GDUHPNWHUêMVHPPRKODGRVWDW6PtPSURåtYDWW\
~åDVQpRNDPåLN\%RåtSĜtWRPQRVWLQHMHQYHFKYt
OtFK UDGRVWL DOH L YH FKYtOtFK EROHVWL D WUiSHQt
6PtPþHUSDWVtOX]3iQDD]DåtYDWMHKREOt]NRVW
DWHSORMHKROiVN\³
0-HGOLþNRYpVHSWDOD+.RXNDORYi
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UMĚLECKÁ DÍLA Z ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE V EXPOZICÍCH

6WURPåLYRWD].OiãWHUDX1RYp%\VWĜLFH
-HGQtP]QHMSR]RUXKRGQČMãtFKGČOEDURNQtKRĜH]EiĜVWYtYMLKRþHVNpPSURVWRUXMHW]Y6WURPåLYRWDXQLNiWQtXPČOHFNpGtORSRFKi]HMtFt]H
]DQLNOpKRNOiãWHUDSDXOiQĤ0tVWRVHQDFKi]tQDSRPH]týHFK0RUDY\D'ROQtKR5DNRXVNDYRVDGČ.OiãWHUX1RYp%\VWĜLFHGQHVþiVWL
PČVWD1RYi%\VWĜLFH Y]GiOHQRVWFFDNPYêFKRGQČRGFHQWUD -HGQiVHRGtORLNRQRJUD¿FN\QDQHMYêãSR]RUXKRGQpDQDYtFYNRQWH[WX
MLKRþHVNpKRDYĤEHFþHVNpKRYêWYDUQpKRXPČQtRVDPRFHQpDGR]QDþQpPtU\]iKDGQp3RGOHSRYČVWLY\ĜH]DO6WURPåLYRWDMDNRSURMHYSRNiQt
YČ]QČQêPQLFKDYãDNY\QLNDMtFtXPČOHFNiNYDOLWDVYČGþtFtRSURIHVLRQDOLWČĜH]EiĜHKLVWRULNĤPXPČQtQHGRYROXMHWHQWRYêNODGMHGQR]QDþQČ
SĜLMPRXW=iURYHĖMHWĜHEDSĜL]QDWåHNURPČOHJHQG\RGtOHSĜHVQČMLRPtVWXMHKRY]QLNXRDXWRUVWYtDGDOãtFKRNROQRVWHFKGRVXGQH]QiPH
åiGQpStVHPQpGRNODG\9VRXþDVQpGREČMH6WURPåLYRWD]DSĤMþHQY1iURGQtJDOHULLY3UD]HDMHPRåQRMHMVSDWĜLWYH[SR]LFL6EtUN\VWDUpKR
XPČQtYHâWHUQEHUVNpPSDOiFLQD+UDGþDQVNpPQiPČVWt
1HMSUYHVLĜHNQČPHQČNROLNVORYRQiPČWX]YD
QpP6WURPåLYRWD ODWOLJQXPYLWDHWpåDUERU
YLWDHQČP%DXPGHV/HEHQV 9%LEOLVHWHQWR
YêUD] Y\VN\WXMH QČNROLNUiW 9H 6WDUpP ]iNRQČ
MHWDNR]QDþHQVWURPSR]QiQtGREUDD]ODMDNR
V\PEROSOQpKRåLYRWDSRNXGQHMVRXSĜHNURþHQD
%RåtSĜLNi]iQt3RGOHELEOLFNpNQLK\*HQHVLV 
 URVWOXSURVWĜHG(GHQXDNĜHVĢDQVNiWUDGLFHMHM
FKiSDOD MDNR SĜHGREUD] .ULVWRYD NĜtåH 9 1R
YpP ]iNRQČ MH VWURPHP åLYRWD QD]êYiQ NĜtå
QDQČPå.ULVWXVGRNRQDOVYRXREČĢDXPRåQLO
QiP QRYê SĜtVWXS NH VWURPX åLYRWD 3URWR E\O
WDNp]REUD]RYiQSRFHOêVWĜHGRYČNNĜtåVW\OL]R
YDQêGRSRGRE\VWURPXYQČPåE\O\þDVWR]Qi
]RUĖRYiQ\SRVWDY\].ULVWRYDURGRNPHQX7DWR
LNRQRJUD¿FNi NRPSR]LFH E\OD þHUSiQD PLPR
MLQp ]H VSLVX IUDQWLãNiQVNpKR P\VWLND VY %R
QDYHQWXU\   NWHUê QDSVDO GXFKRYQt
FYLþHQt SUR EUDWU\ VYpKR ĜiGX V Qi]YHP Ä/LJ
QXPYLWDH³

6WURPåLYRWDFHOHNSRUHVWDXURYiQtURNX

9 SĜtSDGČ 6WURPX åLYRWD ] .OiãWHUD X 1RYp
%\VWĜLFHMGHRLNRQRJUD¿FNêW\S.DOYiULH EH]
SRVWDY .ULVWRYD URGRNPHQX  NRPELQRYDQê
VPRWLYHPYLQQpUpY\NWHUiMHHXFKDULVWLFNêP
V\PEROHP 9 HYDQJHOLX VY -DQD þWHPH SRGR
EHQVWYtÄ-iMVHPSUDYêYLQQêNPHQDPĤM2WHF
MH YLQDĜ³ -DQ    9LUWXy]Qt GĜHYRĜH]ED
V YHVPČV QHSRO\FKURPRYDQêP SĜtURGQtP SR
YUFKHPY\VRNiFFDFPSĤVREtQHRE\þHMQČ
NĜHKNêPDMHPQêPGRMPHP=REUD]XMHSRVOHG
QtXGiORVWL.ULVWRYDSR]HPVNpKRåLYRWDYþHWQČ
SRVPtYiQtXNĜLåRYiQtDXNOiGiQtGRKUREX=i
URYHĖVHFHORXNRPSR]LFtSUROtQiV\PEROLNDWĜt
RVRE1HMVYČWČMãt7URMLFHMHåYWRPWRGtOHVSDW
ĜXMHPHDMtåMHNOiãWHUQtNRVWHO]DVYČFHQ
6SRGQtþiVWWYRĜtĜH]DQêWHUpQVYHJHWDFt9ODVW
Qt KUDQRORYê SRGVWDYHF MH VHVWDYHQ ]H GĜHYD
MHKOLþQDWpKR VWURPX SRWDåHQpKR GêKRX GĜH
YD KUXãNRYpKR XSUDYHQpKR þHUQRX SROLWXURX
6WĜHGMHDNFHQWRYiQþHOQtQLNRXYQtåMH]DVD]HQ
REGpOQtNRYêUHOLpI8NOiGiQtGRKUREX RUR]PČ
UHFK  [  FP  SR VWUDQiFK MVRX XPtVWČQ\
¿JXUN\GYRXDQGČOĤGUåtFtFKQiVWURMH.ULVWRYD
XPXþHQt DQGČOYOHYRGUåtNRStDåHEĜtNDQGČO
YSUDYR .ULVWRYR ãDUODWRYp URXFKR  1DG UHOLp
IHPMHYNDUWXãLODWLQVNêQiSLVÄ)DFWXVREHGL
HQVXVTXHDGPRUWHP3KLOLS³MHQåMH~U\YNHP
]OLVWX)LOLSVNêPÄ3RQtåLOVHSRVOXãQČNVPUWL
)   ³ 9H ]PtQČQpP UHOLpIX MH ]REUD]HQR
FHONHP VHGP SRVWDY PUWYê .ULVWXV NWHUpKR
YSOiWQČQHVRXVY-DQ XQRKRX VY-RVHI]$UL
PDWKLHDVY1LNRGpP XKODY\ VY0DĜt0DJ
GDOpQDNOHþtQD]HPLDGRWêNiVHOHYLFt.ULVWRY\
UXN\ YOHYR Y SR]DGt ]D VY -DQHP VWRMt 3DQQD
0DULDD0DULH PDWNDDSRãWROĤ-DNXEDD-DQD 
1DGĜtPVRXDUFKLWHNWXU\KUDQRORYpKRSRGVWDYFH
Y\VRNêFPãLURNêFPKOXERNêFP 
VþHUQR]ODWRXSRYUFKRYRX~SUDYRX]GREHQRX
SODVWLFNêPL YHJHWDELOQtPL UR]YLOLQDPL D RYRF
QêPL IHVWRQ\ Y\UĤVWi VNDOQDWê YUFK *ROJRW\
V MHPQČ Y\ĜH]iYDQêPL VNDONDPL D PQRåVWYtP
PDOêFKVWURPHþNĤ1D~SDWtQiYUãtSDNVSDWĜt
PH VFpQX (FFH KRPR .ULVWXV EROHVWQê  WHG\
.ULVWDRGČQpKRYSOiãĢDWUQRYRXNRUXQXYOHYR
RGQČKRNOHþt]GUREQČOiSRVWDYDSRVPtYDMtFtKR
VHSDFKRONDSRVWUDQiFKWpWRVNXSLQN\MVRXDWUL
EXW\ .ULVWRYD XWUSHQt VORXS ELþRYiQt D GåEiQ
VYRGRXYQtåVL3LOiWXP\OUXFH 2QČFRQtåH
MHãWČ SR VWUDQiFK ]PtQČQp NDUWXãH V FLWiWHP
VSDWĜtPH GUREQp ĜH]E\ RUOD V\PERO HYDQJH
OLVW\ -DQD  D NRKRXWD V\PERO 3HWURY\ ]UDG\ 
=D SRVWDYRX .ULVWD EROHVWQpKR MLå MH ]DVD]HQ
NĜtåVW\OL]RYDQêGRNPHQHVWURPXXMHKRSDW\
NOHþtSODþtFtVY0DJGDOpQDDSREOtåMHXPtVWČQD
SRVWDYDVY/RQJLQDQDNRQL3RVWUDQiFKVSRGQt

'HWDLOVSRGQtþiVWL6WURPXåLYRWD

þiVWLNĜtåHVWRMtSRVWDY\3DQQ\0DULHDVY-DQD
3DQQD0DULDPiUXFHVHSMDWpDKOHGtGROĤ-DQ
YEH]PRFQpPJHVWXVUR]SDåHQêPDUXNDPDKOH
GtY]KĤUX'RNPHQXVWURPXY\ĜH]DQpKR]PD
VLYX MDORYFRYpKR GĜHYD MVRX ]DVD]HQ\ WHQNp
YČWYLþN\UHVSNRĜHQ\WLVX]EDYHQpNĤU\1DQČ
MVRXXFK\FHQ\ĜH]E\OLVWĤDKUR]QĤYLQQpUpY\
ÒVWĜHGQt PRWLY WYRĜt YODVWQt 8NĜLåRYiQt V NRU
SXVHP -HåtãH .ULVWD NROHP QČKRå MH RVD]HQR
ãHVW¿JXUHNDQGtONĤDDQGČOĤ]QLFKåGYDGUåt
NDOLFK\GRQLFKå]DFK\WiYDMtNUHY].ULVWRYêFK
UDQ.ULVWXVPiKODYXVNORQČQRXQDSUDYRXVWUD
QX ] MHKR SUDYpKR ERNX Y\WpNi NUHY NWHURX
]DFK\WiYiGRNDOLFKXMHGHQ]DQGtONĤ$QGtOHN
V NDOLFKHP SRG .ULVWRYêPD QRKDPD Pi QiSL
VRYRXSiVNXÄ(WLQFOLQDWRFDSLWHWUDGLGLWVSLUL
WXP³YþHVNpPSĜHNODGXÄ$VNORQLYKODYXRGH
Y]GDOGXFKD³DQGtOHN~SOQČYSUDYRY~SRQFtFK
UpY\Ä2EODWXVHVWTXLDLSVHYROXLW³±Ä9\GiQ
MHSURWRåHRQViPFKWČO³$QGČOV\PEROL]XMt
FtHYDQJHOLVWX0DWRXãHXPtVWČQ\QDGWDEXONRX
,15, QHVH SiVNX V 3LOiWRYêP QiSLVHP Ä+LF
HVW,HVXV5H[,XGDHRUXP³Ä7RWRMH-HåtãNUiO
åLGRYVNê³1DG¿JXUNRXEêND V\PEROHYDQJH
OLVW\ /XNiãH  YSUDYR þWHPH QD SiVFH Ä3DWHU
LQ PDQXV WXDV &RPPHQGR 6SLULWXP PHXP³
± Ä2WþH GR UXNRX WYêFK SRURXþtP 'XFKD VYp
KR³ QDG ¿JXUNRX RNĜtGOHQpKR OYD V\PERO
HYDQJHOLVW\ 0DUND  YOHYR Ä'HXV PHXV XW
TXLG GHUHOLTXLVWL PH³  Ä%RåH PĤM SURþ MVL
PQH RSXVWLO"³9 QHMY\ããt þiVWL MH RVD]HQD ¿
JXUNDSHUVRQL¿NRYDQpKR%RKD2WFHNWHUêåHK
Qi 6\QRYL Y SDSUVFtFK PH]L þW\ĜPL DQGČOtþN\
1DGQtPMHSiVNDVQiSLVHPÄ3DVVLR'RPLQL
QRVWUL -HVX &KULVWL³  Ä8WUSHQt 3iQD QDãH
KR -HåtãH .ULVWD³ 0H]L SRVWDYRX %RKD 2WFH
D%RKDV\QDVHQDFKi]tGUREQiĜH]EDKROXELFH
'XFKDVYDWpKR=DMtPDYpMHåHWYĤUFHY\]GRELO
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NRPSR]LFLL Yê]QDPRYČQHXWUiOQtPL" ĜH]EDPL
QiGREHNDYi]ÒGDMQČ]GHE\ORMHãWČYtFHĜH]HE
DR]GRENWHUpVLRGOiPDOLQDSDPiWNXSRXWQt
FL )RUPiOQt VWUiQND ¿JXU VYČGþt R ĜH]EiĜL
Y\VRNp HUXGLFH NWHUê GRNi]DO Y\WYRĜLW GUDPD
WLFNRXVFHQpULLYMHPQČSURPRGHORYDQêFKWYD
UHFK]DFK\FXMtFtFKG\QDPLFNêSRK\EMDNVHWQt
NDQDNRQLþL]YtĜDWV\PEROL]XMtFtFKHYDQJHOLVW\
WDN WČNDYRVW OHWX DQGtONĤ VWHMQČ MDNR Y\MiGĜLW
WLFKRXDVWDWLFNRXVFpQX.ULVWRYDSRKĜEX1DYtF
MH ]GH SDWUQi MLVWi KUDYRVW D ]NXãHQRVW DXWRUD
NWHUêVLGRYROLOPDQêULVWLFNRXQDGVi]NXMHåMH
SDWUQi]HMPpQDYPDOpSRVWDYLþFHNDWDQDGUåt
FtKRYUXFHSDOLFLVRVWQ\DSRVPČãQČSRNOHNi
YDMtFtKR]D]ELþRYDQêP.ULVWHP
'tORE\ORQDSRVOHG\XPtVWČQRGRURNX
YSURVNOHQpQLFHYVDNULVWLLNRVWHOD1HMVYČWČMãt
7URMLFHYRVDGČ.OiãWHUX1RYp%\VWĜLFH.RVWHO
E\O ]HMPpQD GR RGVXQX SĜHYiåQČ QČPHFNpKR
RE\YDWHOVWYDYOHWHFKåLYêPSRXWQtP
PtVWHPQDYãWČYRYDQêPNDWROtN\]ýHFK0RUD
Y\L'ROQtFK5DNRXV1HãORYãDNSĜtPRRSĜHG
PČWNXOWRYQtþLPLORVWQêSRXWČVHVHPNRQDO\
N 1HMVYČWČMãt7URMLFL MHMtå REUD] QD REURYLWpP
KODYQtP ROWiĜL SDWĜt N QHMYČWãtP Y EêYDOpP
5DNRXVNR8KHUVNX FKDUDNWHU PLUDFXORV\ WX
PČO Wpå GUREQê REUi]HN 3DQQ\ 0DULH V QDNOR
QČQRX KODYRX GOH RULJLQiOX QDFKi]HMtFtKR VH
GQHV YH 9tGQL'|EOLQJX  D ]YOiãWQt ~FWČ VH WX
WČãLO\WDNpRVWDWN\VY)HOL[HNWHUpVHPGDURYDO
URNX  JHQHUiO ERVêFK NDUPHOLWiQĤ .DUHO
)HOL[KUDEČ6ODYDWD$YãDN6WURPåLYRWDVSMDWê
VSĤVRELYRXOHJHQGRXRNDMtFtPPQLFKXNWHUê
Y\WYRĜLOWDNRYpGtOR~GDMQČSRPRFtMHGQRKRQR
åtNXSDWĜLONGĤOHåLWêP]DVWDYHQtPQiYãWČYQt
NĤWpWRQHYãHGQtORNDOLW\6ORXåLOMDNRSĜtNODG
FRGRNiåHSRNRUDDWUSČOLYRVW6DPRWQpSRXWQt
PtVWR OiNDOR Y NUDMLQČ MLå SĜL SRKOHGX ] GiON\
PRQXPHQWiOQtPY]KOHGHPUDQČEDURNQtKRNRV
WHODVWDYČQpKRURGHP6ODYDWĤYOHWHFK
SRGYHGHQtPVWDYLWHOH*LRYDQQL'RPHQLFD2U
VLKR
$Q\QtVHGRVWiYiPHNQHMWČåãtPRWi]NiPNWHUp
QiV SĜL SRKOHGX QD WRWR PLPRĜiGQp GtOR QDSD

'HWDLOKRUQtþiVWL6WURPXåLYRWD

)LJXUNDVY/RQJLQDQDNRQL

GDMt .GR E\O MHKR DXWRUHP"9 MDNpP SURVWĜH
GtY]QLNORWRWRGtOR"-DNiMHMHKRGDWDFH".G\
VH GRVWDOR GR NOiãWHUD SDXOiQĤ X 1RYp %\VWĜL
FH" %\OR XUþHQR SĜtPR SUR WHQWR NOiãWHU QHER
Y]QLNOR QD ]DNi]NX ~SOQČ SUR QČNRKR MLQpKR"
=HVWDUãtOLWHUDWXU\MH]QiPSRX]HVSLVSUYQtKR
IDUiĜH Y .OiãWHĜH âLPRQD 3HWHUVtOND ] URNX
 D SRVOp]H PRQRJUD¿H IDUiĜH -RVHID 0Uã
WtND]URNXWpåMLQGĜLFKRKUDGHFNêJ\P
QD]LMQtSURIHVRU-RVHI1RYiNVHSRNRXãHOVKUR
PiåGLW IDNWD YH VYpP QD VYRX GREX SRPČUQČ
NYDOLWQtP 6RXSLVX SDPiWHN RNUHVX MLQGĜLFKR
KUDGHFNpKR ] URNX  DOH XYiGt ]GH MHQ
QČNROLNQRYêFK]MLãWČQt]QLFKåQHM]DMtPDYČMãt
MH ]i]QDP R YČ]QČQt MHGQRKR PQLFKD Y OHWHFK
9QRYČMãtGREČVHSDXOiQVNêPLNOiã
WHU\ Y ýHFKiFK D QD 0RUDYČ ]DEêYDO -LĜt 0L
KROD DOH EH] ]DPČĜHQt QD PRYLWp SDPiWN\
äiGQiSUiFHGRVXGQHSĜLQHVODQČMDNiNRQNUpWQt
IDNWDNH6WURPXåLYRWDNWHUiE\QiPXPRåQLOD
RGSRYČGČWEH]SRFK\EQRVWtQDXYHGHQpRWi]N\
3URWRåH GRVXG QHMVRX ]QiP\ þL GRVXG QHE\O\
SUREiGiQ\StVHPQpSUDPHQ\NGČMLQiPNOiãWH
UDO]HY\XåtWSRX]HXPČOHFNRKLVWRULFNpNRPSD
UDFHDK\SRWp]\
5RNX  E\OR GtOR ]DSĤMþHQR 1iURGQt JD
OHULLY3UD]HDYOHWHFKSUREČKORMHKR
UHVWDXURYiQtDNPDO/HQNRX+HOIHUWRYRXDDN
PDO0DUNpWRX3DYOtNRYRX6WXGLXPGtODYUH
VWDXUiWRUVNpPDWHOLpUXXPRåQLORPQRKi]MLãWČQt
QDSĜåHYROQp¿JXU\MVRXY\ĜH]iQ\]MDORYFRYp
KRGĜHYDDQDVWURPRYpþiVWLE\OSRXåLWWLV2ED
GUXK\Y]GRUXMtQDSDGHQtGĜHYRND]QêPKP\]HP
D GtN\ WRPX VL XFKRYDO\ L SR VWDOHWt UHODWLYQČ
QHSRUXãHQRXVWUXNWXUX1DSRYUFKRYpREORåHQt
NRUSXVXSRGVWDYFHE\ORSRXåLWRKUXãNRYpGĜH
YR 3RX]H QČNWHUp GHWDLO\ ¿JXU EH] SRO\FKUR
PLHE\O\DNFHQWRYiQ\SRXåLWtPSLJPHQWĤ NUHY
QD.ULVWRYČERNX þLLQWDU]Lt EUDGDYN\.ULVWR
Y\KUXGL 9URFHPRKOLGtORREGLYRYDWQi
YãWČYQtFLQDYêVWDYČ6OiYDEDURNQtýHFKLHNQtå
Y\ãHOUHSUH]HQWDWLYQtNDWDORJ+LVWRULNXPČQt
7RPiã+ODGtN]GHNRQVWDWXMHåHXPtVWČQtGtOD
YHYêNOHQNXVDNULVWLHNRVWHOD1HMVYČWČMãt7URML
FHX1RYp%\VWĜLFHMHDåGUXKRWQpQHERĢLERþQt
SUR¿O\VSRGQtþiVWLGtODY\ND]XMtVWHMQČSHþOLYp
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EULODQWQtSURYHGHQtMDNRKODYQtSUĤþHOtSURSR
KOHGHQIDFH6W\OLVWLFNêPUR]ERUHPSDNGRFKi
]tN]iYČUXåHGtORY]QLNORNROHPSRORYLQ\
VWROHWt PLPR þHVNp SURVWĜHGt D MHKR SĤYRG O]H
SĜHGSRNOiGDWQHMVStãHYEDYRUVNRãYiEVNpRE
ODVWLPČVW$XJVEXUJXþL0QLFKRYD7XWRK\SR
Wp]XSDNRSDNXMHYHVWXGLLRWLãWČQpYHVERUQtNX
%DURNQt 3UDKD ± %DURNQt ýHFKLH 
Ä9ãHFKQ\GRVDYDGQtSRNXV\RQDOH]HQtSĜHV
QpVW\ORYpSRORK\LDEQRUPiOQČY\VRNp~URYQČ
ĜHPHVOQpKRXSUDFRYiQtSRMHGQiYDQpKRGtODMHå
E\ SOQČ RGSRYtGDO\ VWXSQL GRVDåHQpPX QDãtP
PLVWUHP QHYHGO\ GRVXG N XVSRNRMLYêP YêVOHG
NĤP6QDGDOHSĜtOLãQHSRFK\EtPHSĜHGEČåQêP
VRXGHPY\MiGĜHQêPXåYNDWDORJXSUDåVNpYê
VWDY\ ĜHNQHPHOL åH QDGiOH EXGH WĜHED KOHGDW
VNXWHþQp PtVWR Y]QLNX HQLJPDWLFNpKR 6WURPX
åLYRWD Y UDGLDþQtP RNUXKX YHGRXFt VRFKDĜVNp
RVREQRVWL MLKRQČPHFNpKR VRFKDĜVWYt SUYQt SR
ORYLQ\VWROHWtNWHURXE\OSĜHGþDVQČ]HVQXOê
*HRUJ3HWHO  ³
6WURPåLYRWDMHY1iURGQtJDOHULLY3UD]H]DSĤM
þHQ QD GREX XUþLWRX V PRåQRVWt SURGOXåRYiQt
DSDWĜtNQHMQDYãWČYRYDQČMãtPH[SRQiWĤPNWHUê
REGLYXMtRGERUQtFLLODLFL-HPRåQpåHGĤNODG
QêDUFKLYQtSUĤ]NXP QDSĜVODYDWRYVNpKRIRQGX
YH6WiWQtPREODVWQtPDUFKLYXY7ĜHERQL YEX
GRXFQXSRRGKDOtQČNWHUp]iVDGQtLQIRUPDFH
-LĜtýHUQê
'LHFp]QtNRQ]HUYiWRUVNpFHQWUXP
 2VDGD REHF  .OiãWHU QČPHFN\ .ORVWHU GĜtYH Wpå
1HX¿VWULF1HX¿VWULW]YHVUWXE\ORGRPĤ
Y QLFKå åLOR  RE\YDWHO QČPHFNp QiURGQRVWL D 
RE\YDWHOpþHVNpQiURGQRVWLVUY2WWĤYVORYQtNQDXþ
QêGtO;,9V.OiãWHUSDXOiQĤ]DORåHQU
SR ]UXãHQt U  ORNiOLH RG U  IDUQRVW 'QHV
þiVWPČVWD1RYi%\VWĜLFH

&LWXMHPH]GHY\MiGĜHQtSURI9tWD9OQDVH]1iURGQt
JDOHULH Y 3UD]H ÄUHVWDXUDFH ĜH]E\ NWHUi SUREČKOD
Y OHWHFK  RGNi]DOD WHQWR SĜtEČK GR ĜtãH
SRKiGHN³ XYHGO SUR ý7. ĜHGLWHO 6EtUN\ VWDUpKR
XPČQt9tW9OQDVNWHUêGiOHXYiGtåHYHVNXWHþQRV
WLVH6WURPåLYRWD]URGLONROHPURNXYQČNWHUp
]H ãSLþNRYêFK ĜH]EiĜVNêFK GtOHQ MLåQtKR 1ČPHFND
QHMVStãH$XJVEXUJX6UY7LVNRYp]SUiY\9HâWHUQ
EHUVNpP SDOiFL O]H QRYČ VSDWĜLW XQLNiWQt GtOR 6WURP
åLYRWD LQWHUQHWRYp VWUiQN\ 1iURGQt JDOHULH Y 3UD]H
KWWSZZZQJSUDJXHF]F]

.LUVFKEDXP(/H[LNRQGHUFKULVWOLFKHQ,NRQRJUD
SKLH(UVWHU%DQG+HUGHU5RP±)UHLEXUJ±%DVHO±
:LHQV

=M Ä7RPXNGR]YtWČ]tGiPMtVW]HVWURPXåL
YRWD Y %RåtP UiML³   ÄGROH XSURVWĜHG PČV
WDXOLFH]RERXVWUDQĜHN\VWURP\åLYRWD³  Ä
EOD]H WČP NGR VL Y\SUDOL URXFKD D WDN PDMt SĜtVWXS
NH VWURPX åLYRWD L GR EUDQ PČVWD³  Ä$ MHVW
OLåHNGRXEHUH]HVORYNQLK\WRWRSURURFWYtWRPX%ĤK
RGHMPHSRGtOQDVWURPXåLYRWDDPtVWRYHVYDWpPPČV
WČ³ 

 3UR SĜHGVWDYX YêãND Y\EUDQêFK MHGQRWOLYêFK ¿JX
UHN NROtVi 8NĜLåRYDQê .ULVWXV FP 3DQQD 0DULD
FPVY/RQJLQQDNRQLFP.ULVWXV(FFHKRPR
FP9ãHFKQ\¿JXUN\DUHOLpIMVRXY\ĜH]iQ\]MD
ORYFRYpKR GĜHYD /LVW\ D KUR]Q\ YLQQp UpY\ VWHMQČ
MDNRVNiODR]GRE\VRNOXDQČNROLNDQGtONĤMVRXY\ĜH
]iQ\]OLSRYpKRGĜHYD

 =D RGERUQRX SRPRF SĜL SĜHSLVX ODWLQVNêFK QiSLVĤ
GČNXML0JU(PČ7RPiãNRYp

.UHYMHWX]Qi]RUQČQDYOiNQ\SĜt]H

-DQ

,]


3RNUDþRYiQtQDVWUDQČ
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Písmo svaté v životě farností českobudějovické diecéze
Písmo svaté v životě farností českobudějovické diecéze, tak zněl název metodiky, která se
nám dostala do rukou v letošním roce. Po jejím přečtení jsme se snažili uvést Písmo sv.
do každodenního života našich farníků. Měli
jsme pracovat s liturgickými texty 23.-33. neděle v mezidobí. Tolik fakta na úvod. Nyní si
přečteme první část modlitby, která nás plně
uvádí do témat, jež nám byla také dána: Víra
– naděje – láska.
Můj Pane, věřím v tebe, posilni mou víru. Doufám v tebe, oživ mou naději. Miluji tě, dej mi
větší lásku... (použito z publikace ...a nezapomeň na modlitbu – A.M.I.S, FATYM Vranov
n. D.). Tato slova krásně vystihují témata pro
práci s Písmem.
Ve farnosti Mladá Vožice jsme připravili nástěnku s tématy, košíčky na věty z liturgického
textu s lepidlem, liturgické texty a bílé papíry
s linkami na věty. Technicky již bylo vše připraveno, následovala vlastní práce s farníky.
(Nesmím též zapomenout, že také ve farním
zpravodaji byli věřící se zamýšleným projektem podrobně seznámeni.) O tom, že budeme
pracovat ve skupinách, které se pravidelně
scházejí na faře, jsme nepochybovali (členky
živého růžence, rodiny, ministranti a v letošním roce také biřmovanci). Chtěli jsme zapojit
i věřící, kteří chodí pravidelně v neděli na mši
sv. a na zbytek týdne se ztrácejí z očí.
Týden předem a v den zahájení (23. neděle
v mezidobí) jsem všechny věřící předem mší
sv. seznámila s postupem práce s Písmem svatým, s tím, že i po mši jim budu k dispozici
s výkladem. K mé velké lítosti lidé z kostela
prchali jako bodnutí včelou v obavě, že se budou muset vrátit do školních lavic. Celý týden
jsem se trápila s tím, jak nenásilnou formou

přizvat farníky ke spolupráci. Pak mi snad
Duch svatý vnukl slova, která jsem jim další
neděli při mši svaté řekla. Česká biskupská
konference s našimi otci biskupy vyhlásila
tento rok rokem, ve kterém se chtějí věnovat
Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu
slovu, které našim předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři Cyril a Metoděj... Když to po nás chtějí otcové biskupové,
je to nejen jejich naléhavá prosba ke všem věřím, ale také hlas Boží. Biskup je dle řeckého
překladu dohlížitel, ochránce, zodpovědný.
Je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je považován za nástupce apoštolů, které ustanovil Ježíš. S chvějícím hlasem

jsem jim přednesla tato slova. K mému velkému údivu po mši sv. začali lidé přicházet
a brát si liturgické texty. Pak již začaly bílé
věty zaplavovat barevná pole našich témat
na nástěnce v kostele (viz foto). Plně se také
začaly naplňovat skutečnosti, na něž jsem farníky upozorňovala. Věta z liturgického textu se
mohla objevit jak u víry, tak u naděje či lásky.
To podle toho, v jaké situaci se právě věřící
nachází. Otec Jaroslav pracoval také ve skupinách, o kterých jsem se zmínila v úvodu textu.
Za dvě neděle vše skončí, já však pevně věřím,
že to bude začátek věnování a naslouchání...
Ing. J. Kášková,
katechetka z farnosti Mladá Vožice

TRADIČNÍ DRAKIÁDA NA „TANKÁČI“
Celý týden jsme sledovali, počasí a hlavně
vítr. Také jsme zkontrolovali naše vybavení,
zda draci budou schopni letu. Druhé nedělní říjnové dopoledne s krásnou modrou oblohou, kdy se ani lístek nehnul, nevěstilo nic
dobrého. O to větší radost jsme měli, když
cestou na Tankáč začal vítr lehce pofukovat!
Natož potom nahoře u lesa! Po chvíli se ukázalo, že letové podmínky jsou vlastně vynikající. Děti pustily draky na nejvyšší možnou
vzdálenost, kterou umožňovala délka šňůry.
Bylo zajímavé sledovat, jak postupně přicházejí další a další rodiny s dětmi a jakou radost
vyvolal každý úspěch v letu nejrůznějších
typů, tvaru, barev a provedení létajících předmětů. Napočítali jsme, že se letů zúčastnilo
asi 40 dospělých a dětí. Vše mělo krásnou
pointu v radosti dětí z létajících draků i drobností, kterými byly děti odměněny za výdrž,
než draky dostali do oblak. Již teď se těšíme
na další podzimní ročník Drakiády!
Krátoškovi
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26.-28. 11. 2010: Adventní Tammím

Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze pořádají duchovní obnovu adventní TAMMÍM pro mladé muže od 15 do 30 let, kteří chtějí prohloubit svou víru a připravit se na adventní a vánoční dobu v bratrském společenství.
PROČ: Jsme přesvědčeni, že by se každý
měl zajímat, kam ho Bůh volá, co od něj žádá.
V dnešní uspěchané době není jednoduché
najít klid, čas a prostor na reflektování dosavadního života a rozlišování své životní cesty.
Aktivity TAMMÍM jsou zároveň způsobem, jak
žít a rozvíjet svou mužskou spiritualitu. Věříme, že každý muž v sobě nese svou vlastní,
osobitou spiritualitu, kterou denně žije. Obzvlášť v křesťanském bratrském společenství
mužů se tato spiritualita může rozvíjet a prohlubovat, a to nejrůznějšími způsoby: společnou prací, modlitbou, při sdílení duchovních
a jiných zkušeností ve společenství učedníků, při stolování, meditaci a obzvlášť při společném slavení Eucharistie.

KDE: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3,
160 00 Praha 6; mapa: poloha 50°6‘8.173“N,
14°23‘13.895“E

KDY: 26.-28. 11. 2010 (pátek-neděle)
PŘÍJEZD: Ubytování je možné od pátečního
podvečera, zahájení v 18 hod. večeří.

ODJEZD: Obvykle končíme v neděli obědem ve 13 hod. Najdi si spoj, který odjíždí
nejdříve v 15 hod., abys měl čas se rozloučit
a dojet na nádraží.

UBYTOVÁNÍ: po 2 až 6 osobách na pokoji.
Sebou vlastní prostěradlo, ručník a spacák.

STRAVA: Od páteční večeře do nedělního
oběda bude o Tebe dobře postaráno. Seminární kuchařky jsou vynikající!

PROGRAM: Víkend budeš z části prožívat
ve skupinkách s vrstevníky pod vedením
bohoslovců. Bude dost příležitostí k svátosti smíření a/nebo k duchovnímu rozhovoru
s jedním z kněží, kteří si udělají tento víkend
čas. V sobotu večer bude celovečerní adorace zakončená svátostným požehnáním a ná-
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sledně vigilie. Program bude společenský,
naučný a duchovní.

S SEBOU:
BIBLI (tj. Starý a Nový zákon).Kdo nemá,
tomu ji můžeme zapůjčit. Dále psací potřeby
()tužku, papír/sešit).
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ: před obědem bude
pro sportovce možnost si zahrát fotbal. Pro
nesportovce budou v nabídce společenské
hry a kulturní výlet.
MINISTRANTSKÉ OBLEČENÍ: pro ty, kteří
chtějí při mši svaté ministrovat.
MODLITBU: rádi bychom Tě vyzvali, aby ses
s námi modlil za adventní TAMMÍM: za sebe,
za ostatní účastníky, za hosty, za bohoslovce.
KAPESNÉ: pro případ, že si budeš chtít koupit něco na zub v našem seminárním obchůdku.
HUDEBNÍ NÁSTROJ: pokud ses přihlásil
do kapely TAMMÍM.
DOBROU NÁLADU: bez ní nevytvoříme pravé společenství učedníků.
PŘÍSPĚVEK: Vybíráme dobrovolné příspěvky. Snažíme se připravit kvalitní a obohacující
program; chceme v plné míře nabídnout naši
pohostinnost a budeme rádi, pokud nám budete moci přispět a tím snížit nemalé náklady
spojené s pořádáním této duchovní obnovy.
Protože se na to po každé ptáte: tento rok doporučujeme příspěvek 300-400 Kč na osobu
(podle finančních možností). Částku můžete
zaplatit v hotovosti při registraci. Pomůžete nám pokrýt náklady víkendu, ale pozor:
i když nemůžete nic přispět, přijeďte – peníze
by pro nikoho neměly být překážkou k účasti!
Na všechny se těší
Bohoslovci Arcibiskupského semináře
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SETKÁNÍ TAIZÉ
V ROTTERDAMU
27. 12. 2010-2. 1. 2011
Pro přihlášené do 25.11.
pouhých 2.000 Kč + 50 Euro
Každoročně se několik tisíc mladých
ve věku 17-35 let setkává v atmosféře Taizé v nějakém evropském městě. Letos je to
nizozemské přístavní město Rotterdam.
Nikdy jsi ještě neputoval/a?
Nikdy jsi ještě nebyl/a v Taizé?
Nevadí, nebudeš na to sám/a,
společně tu pouť prožijeme...
Nevíš o čem je Taizé?
Nejsi věřící?
Nevadí, Taizé je pro hledající,
a to jsme PŘECE všichni...

Zúčastnit se pouti důvěry v Rotterdamu znamená...
... strávit 5 dnů s desetitisíci mladými lidmi
z celé Evropy i odjinud.
... zažít živé společenství hledajících na cestě životem.
... přijmout pohostinnost rodin, objevovat
kulturu jiného národa a hledat možnosti, jak
přispět přinášením pokoje.
... modlit se společnými zpěvy a tichem,
nasloucháním, otevřít se kráse společenství
s Bohem.
... poznat světla naděje, těch, kteří chtějí žít
jinak, smysluplně, žít Evangelium uprostřed
dnešního světa, prohloubit svou víru.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Odjezd z Písku 27. 12. 2010 v cca 12 hod.
Návrat 2. 1. 2011 v cca 12 hod. (ještě upřesníme).

CENA: doprava 2000 Kč, ubytování,
strava apod. 50 EUR (starší 37 let 75
EUR).
PŘIHLÁŠKY DO 25. 11.: 2000 Kč + 50
EUR
PŘIHLÁŠKY DO 20. 12.: 2500 Kč + 50
EUR
PŘIHLÁŠKY posílejte na reload@
volny.cz. Je platná po přijetí potvrzení e-mailem a uhrazení nevratné zálohy ve výši 2 000 Kč na účet 6701002200351584/6210 (MBank, Tomáš
Zavřel).
SE SEBOU: Bible, spacák, peníze, psací potřeby, průkaz totožnosti, cestovní
pojištění.
Více informací najdete na www.reload2010.freepage.cz

675$1$
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DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO

Katechetický den
V sobotu 6. listopadu 2010 se konal v Českých Budějovicích podzimní jednodenní seminář pro katechety, tzv. „Katechetický den“.
Jeho hlavním tématem byla životní cesta bl.
Johna Henryho kardinála Newmana. Zúčastnilo se ho na 35 katechetů z celé diecéze. Ještě před samotným zahájením semináře došlo
k milému překvapení: v klášterním sále kostela Obětování Panny Marie (místě konání) se
„objevilo“ 16 neznámých mladých lidí – evidentně „ne-katechetů“. Jednalo se o skupinu
biřmovanců, kteří přijeli v doprovodu svých
dvou vedoucích z Prahy, aby se v rámci své
přípravy seznámili s osobností kardinála Newmana.
Seminář začal přednáškou a prezentací základních informací o životních osudech kardinála, kterou připravilo katechetické středisko,
resp. bc. Olga Švecová a P. Miroslav Šašek.
Následovala přednáška Mgr. Františka Štěcha,
Th.D. (katedra systematické teologie TF JU
v Českých Budějovicích) na téma: J. H. Newman – teolog, ve které přednášející přiblížil
posluchačům především Newmanovy teologické úvahy o vztahu rozumu a víry. Vycházel
ze čtyř pozic: 1. rozum, který dokazuje víru;
2. víra bez rozumu; 3. rozum bez víry; 4. víra
může být rozumná.
Tyto úvahy vedly Newmana k posunu od anglikánského postoje „pouze víra“ ke katolickému „rozum s vírou spolupracuje“ a v konečném důsledku se podílely na jeho konverzi
ke katolické církvi. Přednášky na teologické
téma jsou mnohdy (nejen) pro laiky náročné
pro své pojmosloví, latinské názvy i málo
známé souvislosti. Právem proto zaznělo
na konci přednášky poděkování dr. Štěchovi
za to, „že se mu podařilo explicitně vyjádřit
vztah víry a rozumu tak, abychom to pochopili i my laici“.
V odpoledních hodinách pokračoval seminář
přednáškou proděkana pro studium na TF
JU, ThDr. Rudolfa Svobody, Th.D. Zvolil
si téma Církev v 19. století. Dr. Svoboda se
hned v úvodu zmínil, že toto století je v historických kruzích známé pod pojmem „dlouhé“
století. Jeho začátek a konec nelze totiž vymezit pouze několika málo lety kolem r. 1900
a 2000, jak je obvyklé u jiných století. Počátky
změn, které se plně projevovaly v průběhu 19.
století, bychom mohli, podle některých historiků, najít už v době Francouzské revoluce
(1789), nejpozději pak v roce, ve kterém padl
císař Napoleon (1813). Konec století pak nastává ukončením 1. světové války (1918).
Zatímco svět procházel revolučními proměnami, církev setrvávala (jako po mnohá staletí
předtím) ve své obranné pozici. Obraz církve v 19. století lze charakterizovat jako hrad
– pevnost na skále, kterou obklopuje bouřli-

Sál klášterního kostela.

Mgr. František Štěch, Th.D.

ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

vé vlnobití. Církev vymezuje své vlastní pozice, někdy je v pozici obrany proti útokům
proměňující se společnosti. Změnu v tomto
postoji přinesla encyklika papeže Lva XIII.
– Rerum novarum (O nových věcech), vydaná 15. května 1891 (první sociální encyklika
církve). Nejdůležitějším jejím přínosem bylo
oficiální stanovisko církve k sociální problematice a pojmenování problémů tehdejší
společnosti. Postavení římskokatolické církve
v českobudějovické diecézi v 19. století přiblížil ThDr. Svoboda posluchačům názorným
příkladem: kauzou plánované výstavby nové
katedrály v Českých Budějovicích místo stávajícího katedrálního (děkanského) kostela sv.

Mikuláše za biskupa Martina J. Říhy (18851907).
Závěrečná slova přednášky byla věnována tomu, jak se projevoval v 19. století život
církve v médiích. Reportéři píšící do renomovaných i regionálních novin se věnovali více
věcem „bulvárním“ než tématům, která by
vedla čtenáře k otázkám a hledání odpovědí.
Nemálo z nás posluchačů si v tomto okamžiku
vzpomnělo na biblický výrok, se kterým nelze
než souhlasit: „Co se dálo, bude se dít zase,
a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.“ (Kaz 1,9)
-au-



6(7.É1Ì$.78$/,7<

675$1$

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO

Výlet do Jindřichova Hradce
V sobotu 23. října se patnáct dětí z našich farností (s šesti dospělými) vydalo na již tradiční
podzimní výlet. Letos vedla naše cesta do Jindřichova Hradce.
Už samotné cestování vlakem bylo pro většinu
dětí velkým zážitkem (z Obrataně do Jindřichova Hradce jsme se svezli „úzkokolejkou“).
V Jindřichově Hradci jsme nejdříve vystoupali
na třicet pět metrů vysokou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odměnou za zdolání
schodů nám byl krásný výhled na město a okolí. Pak vedla naše cesta do muzea, kde jsme
si kromě jiného prohlédli Krýzovy pohyblivé
jesličky.
Do kostela Nanebevzetí Panny Marie nás doprovodil místní duchovní otec Jiří Špiřík, který
nám zároveň trochu přiblížil historii kostela.
Obdivovala jsem jeho trpělivost, protože děti
vzaly prohlídku kostela velmi důkladně.
Před kostelem následovalo focení na 15. poledníku (prochází rohem kostela Panny Marie
Nanebevzaté). A potom přišel čas na „rozchod“. Na ten se vždycky těší zvláště ty starší
děti (deset až třináct let), kterých byla tentokrát
většina. Ještě jsme si prohlédli zámek a zahra-

du okolo něj. Procházka okolo rybníka Vajgar,
který přiléhá k zámku, byla také příjemná.
Výlet končil společnou návštěvou cukrárny,
kde si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru

Svatohubertská mše na Klokotech
Svatý Hubert, jemuž se podle legendy zjevil
jelen s křížem mezi parohy jako výzva k obrácení k Bohu, byl od 10. století uctíván jako
patron myslivců. Hrabě František Antonín
Sporck přenesl tento zvyk do naší země a založil Řád sv. Huberta jako rytířský, myslivecký
řád uznávající křesťanské principy života.
Také v dnešní době myslivci vzdávají hold
svatému Hubertovi a při jejich významných
setkáních v Čechách a na Moravě se konají tzv. Svatohubertské mše svaté, které jsou
nejčastěji doprovázené hudbou, kterou v roce
1991 složil dr. Petr Vacek. Sám skladatel možná netušil, jaké obliby jeho Hubertská mše B
dur na text Josefa Selementa pro lovecké rohy
se zpěvy dosáhne. Za dvě desetiletí se stala
součástí kulturní tradice našich myslivců, je
hrána a zpívána v kostelích, kapličkách, v přírodě. V roce 1999 byla dokonce představena
i Svatému otci Janu Pavlu II. při příležitosti
darování vánočního stromu prezidentem Václavem Havlem Vatikánu.
V sobotu 30. října 2010 se Svatohubertská
mše svatá se zmíněnou hudbou konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech.
Myslivci z Klokot a Zahrádky, jejich rodiny, přátelé a všichni věřící ji společně slavili
za doprovodu Táborského chrámového sboru
a mladých hornistů z Tábora, Plané nad Lužnicí a Frahelže.
Mši svatou sloužil duchovní správce klokotské farnosti P. Jiří Můčka, OMI.

a dospělí chvíli odpočívali u kávy. Do Tábora
jsme se vrátili po šesté hodině večer unaveni,
ale plni krásných zážitků.
Marcela Samcová

27. 11. 2010 (sobota)
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST TŘEBOŇ
již tradičně pořádá

Pouť za rodiny
a duchovní
povolání
9.30 hod.
PRŮVOD Z NÁMĚSTÍ
10 hod.
MŠE SVATÁ
11 hod.
PŘEDNÁŠKA
doc. ThLic. PaedDr. Martina Weise,
Th.D., TF JU
V kázání promluvil o svém hlubokém vztahu
k přírodě jako dokonalému dílu našeho Stvořitele a o ušlechtilém poslání myslivců pečovat o ni a chránit ji.
Po skončení slavnostní bohoslužby mladí
hornisté potěšili přítomné ještě milým „přídavkem“ před klokotským kostelem.
-hb-

následuje
DIVADLO O SV. ANEŽCE
ROZPRAVA (s doc. M. Weisem)
14.30 hod.
ADORACE A MODLITBY
za počatý život
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Animátoři na Kvildě

„Doháje, zase mi to ujelo!“ nadávám, zatímco se
dívám na vzdalující se autobus. Proč to museli
organizátoři dát až na takový konec světa? V tom
okamžiku to fakt nedokážu pochopit. Poslední
spoj do Kvildy nemám šanci chytit, tak alespoň
za pár hodin dojedu do Vimperka, třeba mě tam
někdo zachrání. Poučení pro příště: u autobusů je
třeba mít víc než jen pět minut na přestup. Jako
obvykle mě po zoufalém telefonátu zachraňuje
Roman, takže se na ten konec světa dostaneme
někdy o půl deváté…proto vám toho o první
přednášce nemůžu moc říct, přišel jsem ke konci
a měl jsem moc velký hlad na to, abych vnímal
moře informací o knězích.
Dovídám se, že mám na starosti liturgii (horšího
člověka pro tohle opravdu vybrat nemohli), naštěstí k sobě dostanu sympatickou holku, Aničku. Vymyslíme liturgii na celý týden, což se ukáže jako jednodušší než jsem čekal. Pak je čas až
do jedenácti na cokoliv, co chceme dělat.
Prohlídka fary přichází na řadu jako první. Konečně chápu, proč se tentokrát koná animátorský
víkend zrovna tady. Prostory jsou tu jedním slovem luxusní. Tři koupelny, celkem velká hlavní
místnost (neustále oplývající jídlem a pitím)a
hlavně obrovský dvoupatrový pokoj pro kluky,
takže se tam fakt vejdeme úplně všichni. Po prohlídce následoval nekonečný pokec se spoustou
lidí co jsem neviděl snad věky, takže na spánek
dojde až někdy k jedné hodině ráno. Pokud si
říkáte, že to je opravdu pozdě, Roumen by nesouhlasil. Ten šel spát až s přicházející hodinou
čtvrtou.
„Vstávejte!“ - „Nééé, já chci ještě spát“ – „Nedostanete snídani!“ – „Hned jsem tam!“. Vstávat
o víkendu v osm ráno je trochu nezvyk. Přesto
to zvládáme a plni sil díky chlebům s nutellou,
koláčkům a podobným dobrotám jdeme na první
přednášku. O novém zákoně mluví Michal, jehož
přednášky mám opravdu rád. Spousta souvislostí, porovnání jednotlivých evangelií a překvapivé
informace o tom co si každý myslel že už dobře zná a chápe. Potlesk na konci je zasloužený.
Po obědě se jde na oblíbenou část každých animátorů – hru. Tentokrát šlo o to najít v lesích
a loukách kolem cesty 20 citátů z nového zákona.
Jenže nalezením to nekončí – celý citát, včetně
údajů o místě z bible odkud je, jsme si museli zapamatovat a pak ho na okraji lesa napsat na papír.
Jakékoliv chyby, až na špatné čárky nebo i/y se
netolerují a místo plusového bodu za citát je vám
strženo půl bodu. Soutěžily čtyři týmy, samozřejmě vyhrál ten můj, jenže: dochází k nepochopitelnému omylu. Já, kapitán teamu č. 1 píšu na papír „jsme jedničky“ aby bylo jasné jaký jsme
tým a jak moc jsme dobří. Lucka Kusová ovšem
nechápe můj smysl pro humor a na papír připisuje dvojku v kroužku. Organizátoři samozřejmě
jsou zmatení, a ptají se Mirky (ne mě, kapitána),
zda jsme teda tým č. 1 nebo tým č. 2 . Mirka je
přesvědčená, že jsme „dvojky“ a ke všemu ukáže
na špatný papír, tvrdíc že je náš. Tak jsme tedy
vyhráli, ale vyhlášeni byli ti špatní díky nepochopitelné chybě dvou lidí z mého teamu. Já tu
čokoládu tak chtěl!
Tomáš Tichý

Koncert Slávka Klecandra

„Dobrý den, tady je Slávek Klecandr, volám
správně na Diecézní centrum mládeže?“ Podobnými slovy začal můj rozhovor se Slávkem, který dal vznik myšlence uspořádat
jeho koncert. Ten proběhl 21. října od 19 hod.
v klášteře na Piaristickém náměstí.
S pořádáním koncertu je často spojena i peripetie s autorskými právy. Pokud je totiž autor
textu či hudby zastupován OSA (Ochranným
svazem autorů), musí být jakýkoliv koncert,
na kterém se textů použije, nahlášen a schválen právě od nich To bohužel platí i tehdy,
když autor prezentuje pouze svou vlastní tvorbu. Připravenou žádost jsme zaslali na adresu
českobudějovické pobočky, která byla uvedená v tiskopise, ale co se nestalo. Když se delší
dobu nikdo neozýval, zjistil jsem po telefonátu na centrálu OSA, že pobočka v Českých
Budějovicích byla zrušena a že se vše přeposílá na centrálu, což zpracování žádosti zdrželo.
Málem mi zatrnulo. Nakonec se ovšem zadařilo a všechno bylo v pořádku.
Ve čtvrtek 21. října jsem byl trochu nervózní,
protože to byl první koncert, který jsem připravoval, a tak jsem měl obavy, jestli všechno dobře dopadne. Trošku jsem si před koncertem zanadával. Přeci jenom - Vendy byla
na setkání v Brně a já na to zůstal sám. Procedil jsem mezi zuby: „No jo, Vendy si jede někam zasedat a já abych to tady oddřel všechno
sám…“ Když jsem šel z DCM domů, plánoval
jsem cestou koupit pro Slávka kytku na poděkování, ale na mém oblíbeném květinářství,
kde jindy kupuji květiny své ženě, byla cedule
„Z technických důvodů dnes zavřeno“. Tiše
jsem zanadával, že musím chodit jinam, ale co
se dalo dělat. Doma jsem si asi hodinku odpočal a hurá na „piarák“, kde mě už očekával pan
kostelník Míchal.

Když se ozval Slávek, že už je v Českých Budějovicích, objevil se nový zádrhel - jak ho
navigovat labyrintem jednosměrných uliček
u Piaristického náměstí, ale nakonec se i tenhle problém podařilo vyřešit a my se mohli
věnovat přípravě koncertu. Slávek měl přípravu aparatury už bravurně zvládnutou, tak se
vše stihlo za chviličku, a kolem 18:45 se již
začali trousit první koncertuchtiví posluchači.
V té chvíli jsem si trochu oddechl, že se vše
v pořádku zvládlo a již jsem jen netrpělivě
přepočítával, kolik přišlo lidí. Ještě kolem 19
hod. se postupně trousili poslední opozdilci,
a tak jsme počkali pár minut a začali. Roman
Dvořák nejdříve umělce krátce uvítal a poté už
mu předal slovo. O Slávkovi jsem si již dávno
předtím našel, co o něm říkal Milan Tesař z rádia Proglas: „A když se vám někdy podaří slyšet Slávka živě a samotného, budete překvapeni, kolik muziky dokáže ještě dnes jeden člověk
s kytarou udělat.“ Docela mě to zaujalo, ale
musím říct, že po jeho koncertu jsem musel

dát této větě za pravdu. Koncert stál opravdu
za to a Slávkovy zhudebněné žalmy byly moc
krásné.
Chtěl bych na závěr Slávkovi poděkovat
za jeho pěkný koncert a také děkuji všem, kteří
pomohli s jeho realizací.
Honza Liška

Podzim-prázdniny-Ktiš
Tři výrazy uvedené v nadpisu se spojily
v jednu akci. Během podzimních prázdnin
se setkalo několik mladých lidí na Diecézním centru života mládeže (DCŽM) ve Ktiši, aby spoluprožili volný čas. Uvádět počet
mladých je složité, poněvadž se jich vystřídalo během pěti dnů na třicet, ale dohromady nás bylo vždy kolem patnácti.
Jako náplň byly nabídnuty náležité aktivity.
Během každého dne jsme se společně setkávali k modlitbě a ke slavení eucharistie.
Významnou část programu zabírala také
práce – a sice skládání dřeva do nových
přístřešků. Při této činnosti nechyběla zábava, ale pokaždé následovala též únava.
Nechyběla ale ani nabídka her, možnost
relaxace, popovídání atd.
Díky všem, kdo tvořili příjemnou atmosféru
prázdnin i všem, kdo přiložili ruku k dílu!
Roman Dvořák

72 hodin bez kompromisu
Ve dnech 21.-24. 10. 2010 bylo možné potkat se
na DCŽM Ktiš se skupinkou 13 mladých kluků
a holek z Rakouska. Tato skupina, za doprovodu vedoucího, zde pobývala v rámci projektu
s názvem „72 hodin bez kompromisu“. Cílem
tohoto projektu bylo během 72 hodin splnit zadaný úkol - tím na Ktiši byla úprava hřbitova
okolo kostela. Nutno podotknout, že mladým
návštěvníkům nechybělo odhodlání ani vůle
k práci a tak se zadaného úkolu zhostili velmi
dobře.
Projekt 72 hod bez kompromisu je každoročně
pořádán Katholische Jugend Österreich (Rakouská katolická mládež), přičemž dobrovolníci - mladí z Rakouska - vyjíždějí na různá místa,
kde pomáhají, s čím je potřeba. Letošního ročníku se zúčastnilo 5000 mladých, kteří utvořili
cca. 400 pracovních skupin.
Tento zájem a snaha pomoci i na Ktiši je samozřejmě velmi příjemný a milý. Proto bych chtěl
i touto cestou naší pracovní skupince poděkovat
za jejich práci. Nejenom že pomohli a upravili starý hřbitov, ale svým nadšením získali pro
práci i několik dětí přímo z Ktiše, které se také
do práce zapojily. Uznání za svůj výkon získali
i od starostky Ktiše paní Ilony Mikešové, která se s celou skupinou přišla v neděli rozloučit
a předala jim malý dárek.
David Urban
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MADRID
Příští Světový den mládeže se uskuteční v srpnu 2011 v Madridu. Přihlašovat se již můžete na Diecézním centru mládeže v Českých
Budějovicích, nebo na HYPERLINK „http://
www.ado.cz/madrid-eprihlaska/“www.ado.cz/
madrid-eprihlaska. Je více možností, jak se lze
setkání účastnit. Je možné jet na předprogram
do Tarragony, přímořského města, už od 8. 8.,
kde budou tzv. Dny v diecézích. Samotné Dny
v diecézích začnou 11. 8. Celý předprogram
trvá do 16. 8., kdy se poté přesuneme do Madridu.
I když je Madrid poměrně sužován okolní nehostinnou přírodou, nikdo mu nemůže upřít titul královského a hlavního města monarchie.
Má více než tři milióny obyvatel a sídlí zde
pochopitelně většina státních institucí, a také
pro celé Španělsko důležitých firem. Na druhou stranu je pravda, že je Madrid ve vnitrozemí a teploty v létě jsou zde opravdu vysoké.
Proto je dobré se na Světový den mládeže náležitě připravit a nepodcenit horko.
I když Madrid nemá moře, přitáhnou vás
do tohoto města jeho památky. Moře si můžete náležitě užít už v předprogramu, který bude
probíhat v Tarragoně. Památek je v Madridu
nespočet, ale i pompézních kruhových náměstí, různých zákoutí a přírody. Typickým slohem pro Madrid je renesance. Maurská kultura se neměla šanci prosadit zejména proto, že
se španělští vládci snažili její stopy zahladit.
Na druhou stranu umí být Madrid také supermoderní, může se například pochlubit čtvrtěmi plnými mrakodrapů ve slušné vzdálenosti
od centra.
Jeden z historických monumentů, který stojí
za zmínku, je Palacio Real. Ten byl postaven
právě maurskými vládci už v roce 852, nicméně tehdy se ještě jmenoval Alcázar. Po rekonkvistě ho v původní podobě používali

i španělští vládci, nicméně v 18. století vyhořel a byl přestavěn do současné podoby, je to
takový „renesanční obr“. Je typický zlacenými
sály, stropními freskami a monumentálními
lustry. Dnes je používán především k reprezentativním účelům a je jednoznačnou dominantou města. V okolí pak naleznete některé
slavné parky, jakými jsou například Casa de
Campo, Parque de Atracciones, nebo Jadrin
de Sabatini. Naproti Palacio Real pak stojí jeden z největších a nejslavnějších madridských
kostelů, Virgen de la Almudena.
Je zde nespočet muzeí, kde můžete najít například kopii fresek ze slavné jeskyně Altamira. O víkendech v nich navíc bývá vstup
zdarma. Hlavním náměstím města je Plaza
de Espaňa, kde se nachází i jeden z pomníků
Miguela de Cervantes a jeho knižních hrdinů
Dona Quijota a Sancho Panzy. Nejkrásnějším
náměstím je ovšem Plaza Mayor, kde se v minulosti konaly i býčí zápasy. Od ledna 2011
chtějí v Katalánsku býčí zápasy zakázat, čili
ti, kteří by se chtěli tohoto tradičního zápasu
na předprogramu v Tarragoně účastnit, mají
smůlu. Ovšem o zábavu v předprogramu bude
bohatě postaráno. O Tarragoně se více dozvíte
v příštím čísle. Pro milovníky sportu stojí rozhodně za zmínku královský fotbalový klub FC
Real Madrid.
Cena Světových dnů mládeže je 4900 Kč
a 173 EUR. Zaplatit můžete také jen v korunách, 9400 Kč. Můžete se samozřejmě přihlásit i do pořadatelů, kteří budou mít předprogram v Madridu. Výše zmiňovaná cena platí
pro Světové dny mládeže od 16. 8. Příplatek
na předprogram je jen 30 EUR, který pokryje
stravování.
Slunné Španělsko a setkání se Svatým otcem
láká nejednoho poutníka, aby se začal učit tak

krásný a temperamentní jazyk jako je španělština. Nebo kdo by si chtěl zlepšit náladu a postavu, může začít navštěvovat kurzy latinskoamerických tanců, případně zajít do španělské
restaurace. Ovšem, co je pro nás nejdůležitější, je se za toto setkání modlit. Nebát se více
otevřít Kristu a jak říká motto tohoto setkání:
V Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte
základy, pevně se držte víry.
Vendula Krůlová

Připravované akce
pro mládež
17. 11. 2010
17. listopad aneb svíčková mše trochu jinak...
Zveme všechny na již tradiční setkání studentů a studentek středních i vysokých škol, které bude letos přesně 17. listopadu v klášteře
na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Čeká nás jako každý rok tradiční „svíčková mše“ (mše svatá při svíčkách - neplést
s populárním českým jídlem:) s následným
setkáním u něčeho dobrého. Kromě toho se
můžete těšit i na diskuzní setkání s prof. Erazimem Kohákem a prof. Karlem Skalickým
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
Další víkend Animátorů se koná na faře
na Hosíně.
23. 11. 2010
8. díl „Bez vytáček o křesťanství“ od 18:30
v Solnici. Tématem bude (křesťanské) umění.
Více se dozvíte na www.studentskestredy.cz/
bez_vytacek.php nebo na plakátech.
25.-26. 11. 2010
Sekce pro mládež ČBK zve všechny zájemce
o pastoraci mládeže na 16. konferenci o mládeži, jejímž tématem je „Mladý člověk a rodina“. Konference bude v Olomouci, více se
dozvíte na DCM nebo na jakes@cirkev.cz
26.-28. 11. 2010
Proběhne na Lomci první víkend nového kurzu Biblická škola. Ještě je možné se přihlásit!
3.-5. 12. 2010
Diecézní setkání animátorů mládeže (SAM)
na Ktiši.
17.-19. 12. 2010
Adventní duchovní obnova na Ktiši. Hlásit se
můžete na dcm@bcb.cz
29. 12. 2010-2. 1. 2011
Silvestr na Ktiši. Hlásit se můžete na dcm@
bcb.cz
-dcm-

675$1$

6(7.É1Ì$.78$/,7<



DIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU

JAK VYZRÁT NA LISTOPAD
Je čas listopadových sychravých dní, kdy je
nejútulněji právě doma. Ale i tak nejde o žádné povzbudivé období.
Na druhé straně je víc času na četbu dobré knihy nebo právě na setkání u rodinného krbu.
Možná si jako rodiče nebo prarodiče povzdychnete, že děti by potřebovaly víc ven
a ono to nejde a že to už s nimi není k vydržení.
Možná právě vám se bude tedy hodit kniha,
ze které vám v dnešním Setkání přinášíme
„ochutnávku“ i námět k zamyšlení nad svou
rodinou, proč děti zlobí a jak tomu účinně přecházet...
Každý má své základní potřeby, které se snaží uspokojit. Už od narození má dítě potřebu
lásky a bezpečí, jež se naplňuje tím, že matka
o ně pečuje, je v jeho blízkosti a věnuje se mu.
Z uspokojení této potřeby v raném věku pramení pozdější důvěra k okolnímu světu. Z pocitu počáteční závislosti na ostatních vyplývá
i pocit sounáležitosti. Zpočátku sice od ostatních jenom dostáváme, ale postupně se osamostatňujeme a začínáme druhým stále více
dávat. Tím přispíváme k prohlubování pocitu
sounáležitosti ve své rodině i k rozšiřování
mimo ni.
Pro pocit tělesné i duševní pohody musí byt
uspokojeny všechny důležité potřeby - naše
i dítěte. Patří sem potřeby tělesné, uznání
a úcty, mentální, citové a duchovní.
Naše chování je silně ovlivněno snahou uspokojit potřeby. Je naučené a sleduje dosažení
určitého cíle. Pokud nedosáhneme svým chováním zadaných účinků, změníme ho tak, aby
byly naše potřeby uspokojeny. Chovaní má
tři základní složky: co děláme, co si myslíme
a co cítíme. Když máme kontrolu nad tím, co
děláme a co si myslíme, můžeme změnit i své
emoce. Lidé se však často nechávají unést
svými emocemi, které pak ovlivňují jejich
myšlení a to, co dělají. Pokud chceme změnit
své chovaní, musíme na základě racionálního
uvažování změnit to, co děláme, a nový náhled
může změnit i naše emoce.
Rita McLeodová a Lynne Panasiuková, autorky vzdělávacího programu zaměřeného
na zdokonalení osobních kompetencí pro mládež, od nichž tuto metodu přebíráme, uvádějí
následující příklad, jak s konáním, myšlením
a emocemi pracovat:
Jirka měl vztek. Dostal domácí vězení, protože
se hádal se sestrou. Požádali jsme ho, aby se
vrátil do situace, kdy byl potrestán a aby situaci posoudil (co dělal, co si myslel a jak se
cítil).
Nejprve jsme zjišťovali, co dělal. Jirka odpověděl: „Hádal jsem se se sestrou. Pokračoval
jsem v hádce, i když mi řekli, abych už přestal.“

Pak jsme zjišťovali, co si přitom myslel. Jirka
odpověděl: „Měl bych přestat. Tohle není fér.
Proč to vždycky odnesu já?“
Nakonec jsme se zeptali, jak se přitom cítil.
Jirka odpověděl:
„Měl jsem vztek. Bylo mi nanic. Měl jsem pocit, že si na mě zasedli.“
V dalším kroku jsme Jirku požádali, aby si vymyslel dvě slova, která by vystihla, jaký by měl
být, jakého by ho podle něj měli vidět ostatní.
Jirka řekl: „Ohleduplný a sebevědomý.“ Pak
jsme s ním provedli cvičení znovu.
Nejprve jsme se zeptali: „Jirko, kdybys byl
ohleduplný a sebevědomý, když ses hádal se
sestrou, co bys udělal?“
Jirka řekl: „Odešel bych.“ Poté jsme položili
otázku: „Jirko, kdybys byl ohleduplný a sebevědomý a odešel bys, co by sis myslel?“ Jirka odpověděl: „To jsem vyřešil dobře. Mám
věci pod kontrolou.“ Nakonec jsme se zeptali:
„Jirko, kdybys byl ohleduplný a sebevědomý
a myslel si, že máš věci pod kontrolou a vyřešils to dobře, jak by ses cítil?“ Jirka řekl: „Byl
bych spokojený, cítil bych se dobře.“
Posledním krokem je reflexe obou variant.
Proto jsme se Jirky zeptali: „Jak by ses příště
raději cítil?“
Pokusme se odpovědět na otázku, proč děti
zlobí. Rudolf Dreikurs vypozoroval ve své
praxi čtyři základní pohnutky chování dětí,
které rodiče vnímají jako zlobení. Jsou to:
upoutání pozornosti, boj o moc, pomsta a snaha vyhnout se neúspěchu. Děti se tak snaží
uspokojit svou potřebu sounáležitosti, protože
chtějí mít své pevné místo v rodině, být její
součástí, a vyžadují, aby je ostatní členové
rodiny takto brali. Tyto způsoby chování používají děti v případě, jestliže rodiče pochybují o jejich schopnostech, chybí-li jim ještě
bližší sepětí s rodiči nebo nemají-li možnost
podílet se na činnostech v rodině. To znamená,
že v pozadí tohoto chování dětí jsou krátkodobé cíle, kterými děti chtějí vyvolat u rodičů
osvědčenou obvyklou reakci a uspokojit si tak
své potřeby. Chování dítěte nemusí být zpočátku vědomé. Naučené chování děti používají vždy, aby dosáhly svého cíle. Každé další
dosažení cíle pak ještě více posiluje použití
příslušného chování.
Z knihy Pozitivní výchova sourozenců v rodině
od Jana a Markéty Čapkových

Ve snaze všech o příjemné prostředí doma
se určitě po mnoho generací osvědčilo heslo: Kdo si hraje, nezlobí. Jak ale hry skloubit i s pěstováním duchovního rozměru
v člověku?
Přinášíme ukázku jedné hry, která se váže
k nedělnímu textu slavnosti Krista Krále,
konkrétně k 2. čtení z 1. kapitoly listu Kolosanům.

STVOŘITELSKÝ BĚŽÍCÍ PÁS
Potřebujeme dvě hluboké tašky nebo dva pytle. Jeden z nich je naplněný celkem asi dvaceti
vyrobenými věcmi i předměty pocházejícími
z přírody.
Děti se posadí čelem ke stolu. Posadíme se
za stůl, na jednu stranu si vedle sebe položte tašku s věcmi a na druhou prázdnou tašku.
Předměty musí být k vidění jen ve chvíli, kdy
je přenášíme z jedné tašky do druhé. Řekneme
dětem, že nyní uvidí dlouhou řadu věcí na „běžícím páse“. Musí se soustředit a zapamatovat
si všechno, co uvidí. Můžeme každou věc nějak legračně představit. (Např. u fotoaparátu:“
A tady máte něco, co dělá sýr.“ apod.)
Vyzveme děti, aby si vybavily všechny předměty a vyjmenovaly všechny, které stvořil
Bůh. Děti následně vyjmenují i další předměty, tentokrát člověkem vyrobené.
Z knihy Hry trochu jinak
od Lesley Pinchbeckové

Samozřejmě že hra dá i inspiraci k rozhovoru,
jak to vlastně s tím stvořením je.
Tak nakonec nás i v ty listopadové dny může
provázet jasno doma i v nitru, může nás hřát
vděčnost, že máme sebe navzájem a můžeme
si navzájem tolik dávat.
Za Diecézní centrum pro rodinu přejí pěkné
podzimní dny Alena a Pavel Poláčkovi

Oznamujeme, že

Adventní víkend
pro rodiny s dětmi
na Nových Hradech
26. 11.-28. 11. 2010

JE JIŽ OBSAZEN,

je možné se hlásit jen na místo
náhradníků. Děkujeme za pochopení.
DCR
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ADVENTNÍ
DUCHOVNÍ OBNOVA
pro dívky od 14 do 18 let

Její život
v Nazaretě
- Můj život dnes
víkend 17.-19. 12. 2010
se S. Vincentou Kořínkovou
a P. Romanem Macurou
Frýdlant nad Ostravicí
(Ostravská 453)
Příjezd v pátek odpoledne
(14-16 hod.),
ukončení v neděli po obědě.
Cena: 100 Kč za ubytování
(50 Kč/noc ve spacáku)
+ příspěvek na jídlo dle možností.
S sebou: Bibli, růženec, breviář,
spacák, hodinky (pokud možno)

Přihlášení: co nejdříve

***
$'9(171Ë'8&+291Ë
2%129$
SURGtYN\RGGROHW

äLYRW0DULH]1D]DUHWD
DåLYRWPĤM
&RSURPČåHQXVWROHWt
PĤåH0DULD]QDPHQDW"
SURVLQFH
V30LNXOiãHP2WRX%X]LFNêP
OpNDĜHPDGRPLQLNiQHP

D69LQFHQWRX.RĜtQNRYRX

DIECÉZNÍ CHARITA INFORMUJE
Českobudějovická charita
hledá nové dobrovolníky
Počet dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným prostřednictvím Dobrovolnického centra
při Diecézní charitě České Budějovice, stále
roste. Je jich však pořád velmi málo. „Sháníme proto dobrovolníky všech věkových kategorií od 15 let pro aktivity s dětmi ze sociálně
znevýhodněného prostředí,“ říká Eva Opatrná, koordinátorka dobrovolníků. „Společný
čas je možné využít pro doučování, hraní si,
nebo rozvíjení talentů dítěte. Senioři, kteří se
potýkají s těžkostmi stáří, by zase uvítali klidnější společnost dobrovolníků při společných
procházkách, nebo posezeních. Přítomnost
dobrovolníků je potřebná i u lidí s duševním
onemocněním či mentálním postižením, které
potěší společnost nového kamaráda při různých aktivitách,“ dodává Eva Opatrná.

Jaký by měl být ideální dobrovolník?
Člověk s porozuměním a pochopením pro druhé, který je ochotný věnovat 2-3 hodiny týdně
pomoci lidem, kteří to potřebují.
Dobrovolnice Lenka říká: „Čas, který strávím
s klientem, mi dobíjí baterky. Ze začátku jsem
si myslela, že jsem to já, kdo dává. Ne, je to
obráceně, mnohem víc tím získávám. Neumím
to vysvětlit, chce to zažít…“
Za dobu existence projektu se do něj zapojilo
mnoho dobrovolníků z řad studentů, lidí pracujících i seniorů.

STAŇTE SE I VY DOBROVOLNÍKEM a oživte svět pestřejšími barvami!
Hlásit se můžete buď na telefonu 731 604 163,
nebo přímo v Dobrovolnickém centru Diecézní charity v Kanovnické 11 v Českých Budějovicích, vchod od Mlýnské stoky, anebo nám
napište na e-mail dobrovolnici@charitacb.
cz. Těšíme se na vás!
Mgr. Eva Opatrná,
koordinátorka dobrovolníků

ERURPHMNRX

0DULD+LOI
YH=ODWêFK+RUiFK -HVHQtN\
3ĜtMH]GYHþWYUWHN KRG 
XNRQþHQtYQHGČOLSRREČGČ
&HQDGREURYROQi
6VHERX%LEOLUĤåHQHFEUHYLiĜVSDFiN
KRGLQN\ SRNXGPRåQR

***
KONTAKT:
S.M.Vincenta Kořínková
Palkovická 524
738 01 Frýdek-Místek
e-mail: vincenta@boromejky.cz
mobil: 723 477 525

675$1$

Obnovení činnosti
V měsíci říjnu 2010 obnovila Farní charita
Jindřichův Hradec svou činnost. Funguje
zde Poradna pro lidi v nouzi, připravujeme
pobočku Intervenčního centra pro oběti
domácího násilí.
Před Vánoci budeme navštěvovat seniory
v Domech pro seniory s vánočními balíčky, připravujeme vánoční besídku pro děti
a v lednu Tříkrálovou sbírku.
Nové sídlo charity je na Masarykově náměstí č. 168/II v J. Hradci, č. ú.
4200143282/6800, v. s. 45
Za Vaši dobrovolnou a jinou pomoc , finanční dary děkuje
Mgr. Michaela Čermáková,
ředitelka FCH Jindřichův Hradec

Charita

Česká republika

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

vypisuje výběrové řízení na pozici:
sociální pracovník
Intervenčního centra pro osoby
ohrožené domácím násilím
při Diecézní charitě České Budějovice
s nástupem: 1. 1. 2011
na 1. den v týdnu (0,2 úvazku)
- detašované pracoviště ve Strakonicích
Přihlášky zasílejte do 5. 12. 2010 na Intervenční centrum, Kanovnická 11, 370 01
České Budějovice, nebo na e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz
POŽADUJEME:
- vysokoškolské vzdělání v sociální oblasti (dle
zákona 108/2006 Sb.)
- dobrou znalost sociální problematiky (včetně
nové legislativy – zákon o sociálních službách,
zákon č. 135/2006 Sb.)
- znalost PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
- trestní bezúhonnost
- praxe v sociální oblasti vítána
- flexibilita, komunikativní dovednosti
- schopnost práce v týmu
NABÍZÍME:
- práci v zajímavé oblasti
- standardní platové zařazení
V PŘIHLÁŠCE UVEĎTE:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis
- telefon, e-mail

Uchazeči splňující podmínky výběrového
řízení budou pozváni 9. 12. 2010 k ústnímu pohovoru ve Strakonicích.
Mgr. Michaela Čermáková,
ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice

Pocta Panně Marii
Růžencové

V klášterní bazilice navštívení Panny Marie
v Milevsku se konal v sobotu 9. října v 17 hod.
překrásný koncert, jako pocta Panně Marii Růžencové. O nádherný duchovní i hudební zážitek se postaral orchestr opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, který řídil Jaroslav
Vodňanský. Účinkoval asi třicetihlasý smíšený
sbor a pět sólistů. Jako první zazněla skladba W.
A. Mozarta Exsultate, jubilate, kterou zazpívala
sopranistka Iva Hošpesová. Dále jsme se zaposlouchali do Missa brevis C dur „Korunovační“,
kde nás svými hlasy potěšili Kateřina Bukovská
(soprán), Romana Strnadová (alt), Aleš Voráček
(tenor) a Peter Poldauf (bas). První skladbu složil mladý Mozart již v sedmnácti letech, druhou
až o šest let později. Mozartova duchovní hudba
je radostná a v provedení zmiňovaných umělců z toho „krásna“ až běhalo příjemné mrazení
po zádech. Poděkování patří jako již tradičně
P. Jakubovi Berkovi, jehož zásluhou se v Milevsku děje mnoho krásných kulturních i duchovních akcí.
Alena Růžičková, FCH Milevsko

675$1$
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

Hvězdný podzim
0iPHOLGĤYČUXYKYČ]G\]FHODXUþLWČQHEXGH
PHSRFK\ERYDWRWRPåHGQHP]iĜtMVPHVH
GH¿QLWLYQČUR]ORXþLOLVOpWHPDYVWRXSLOLGRSHV
WUREDUHYQpKR SRG]LPQtKR SXWRYiQt %XGHPHOL
WRXWR FHVWRX NUiþHW FRE\ SRXWQtFL D YČĜtFt SDN
QHMEOLåãtP]DVWDYHQtPQiPE\OEH]HVSRUXVYiWHN
VY9iFODYDV\QDNQtåHWH9UDWLVODYD,D'UDKR
PtU\ ]DYUDåGČQpKR EUDWUHP %ROHVODYHP GQHV
QHMHQRVODYDSDWURQD=HPČþHVNpYH6WDUp%ROH
VODYLDOHWDNpQRYRGREpKR'QHþHVNpVWiWQRVWL
0ĤåHPHSĜLSRPHQRXWLVY)UDQWLãND]$VVLVLVY
7HUH]LL]$YLO\RFKUiQFHDUFKDQGČODVY5DIDHOD
þLMLQiMPpQD]FtUNHYQtKRNDOHQGiĜH3RPLQHPH
OL ]FHOD ]iPČUQČ SUYQt GYD GQ\ OLVWRSDGRYp MLå
GDOãt GHQ QiP SĜLSRPHQH VY +XEHUWD SĤYRGQČ
GYRĜDQDIUDQFNpKRNUiOHSR]GČMLNQČ]HDELVNX
SDSDWURQDP\VOLYFĤ$WHQMDNRE\QiPSRP\VO
QČ]DWURXELOVYpP\VOLYHFNpKDODOLSRVOHGQtOHþH
SĜHG GRVWL U\FKOH EOtåtFtP VH EtOêP NRQČP VY
0DUWLQDDQiVOHGQêPDGYHQWHP
5R]KRGQČ PQH QHYLĖWH ] WRKR åH E\FK ]DSR
PQČOQD6HGPHUREROHVWt3DQQ\0DULH$YĤEHF
QDSRGWUåHQtPČVtFHĜtMQDNWHUêMHRYČQþHQMHMtP
UĤåHQFHP3UiYČSRVOHGQtSRQGČON\MVRXY\KUD
]HQ\SURSRXWQtN\]ýHFKNFHVWiPQDVORYHQVNp
.\VXFNRGR7XU]RYN\VYêVWXSHPQDKRUXäLY
þiNNGHVHþHUYQDURNXOHVQtNRYL0DW~ãX
/DãXWRYL]MHYLOD0DWND%Råt
-iViPMVHPWRWRPtVWRQDYãWtYLOMHãWČYGREiFK
WYUGČQRUPDOL]DþQtKRVRFLDOLVPX U NG\å
MVHPVLYUiPFLNRQDQpSRGQLNRYpSRUDG\ÄRG
VNRþLO³ ] SROHGQt SĜHVWiYN\ ] 3RGY\VRNp YOiþ
NHPGRMHOGR7XU]RYN\DSRQRĜHQMHQGRYODVW
QtKR QLWUD VSČãQêP NURNHP GRUD]LO Då N PtVWX
]MHYHQtYWpGREČR]QDþHQpPXMHQPDOêPNĜtå
NHPREUi]NHPQDVWURPČDQČNROLNDN\WLþNDPL
$QRY\UD]LORPLWRGHFKDNOHVOMVHPQDNROHQD
2WRYtFHMVHPVLSĜiOVHQDWRWRPtVWRYUiWLW
3R QHXVNXWHþQČQp FHVWČ GR 0HGåXJRULH WRPX
VDPD QiKRGD "  SRSĜiOD 0DOê OHWiþHN QDGYH
ĜtFKNRVWHOtNDVY3URNRSDQD6WDUpP0ČVWČQiP
VGČOLO åH KRVtQVNi IDUQRVW ]YH N SRXWQt FHVWČ
QD 7XU]RYNX D 6YDWê +RVWêQ YH GQHFK 
ĜtMQD,SĜHV]GUDYRWQtNRPSOLNDFHQHE\ORRþHP
GORX]HXYDåRYDW-HGHPH9ãHFKQ\VWDURVWLYNOi

GiPHGREROHVWQpKRUĤåHQFH
)DUQtVSROHþHQVWYt]+RVtQD ]DVYČFHQtVY3HWUD
D3DYOD QHWĜHEDGORX]HSĜHGVWDYRYDW3RGRUJD
QL]DþQtPYHGHQtPLQJ+HOHQ\7LPURYpD]DGX
FKRYQtKR GRSURYRGX 3 %RKXVODYD 5LFKWHUD VH
GYDFtWNDSRXWQtNĤSRQHGČOQtERKRVOXåEČ VGDO
ãtPL ]DVWiYNDPL SUR QiVWXS Y ý %XGČMRYLFtFK
D5XGROIRYČ Y\GDODQDFHVWX
%\VWĜLFH SRG +RVWêQHP YtWDOD GHãĢRYêPL NDS
NDPLDSDGDMtFtPVRXPUDNHP%RKXåHOMDNE\OR
YHĜHMQRVWL R]QiPHQR PDULiQVNi VYDW\QČ SRVWD
YHQiYHYêãFHPQPMHRGSRORYLQ\ĜtMQD
SURVWDYHEQtSUiFHQDFHOp]LPQtREGREtX]DYĜH
QD
3RXE\WRYiQtDGREUpYHþHĜLVHSRXWQtFLVQHGČO
QtP GQHP UR]ORXþLOL Y WLFKpP XVHEUiQt Y NDSOL
MHGQRKR]XE\WRYDFtFKGRPĤ9SRXWQtED]LOLFH
1DQHEHY]HWt 3DQQ\ 0DULH MH QDG KODYQtP ROWi
ĜHPVRFKD3DQQ\0DULHV-HåtãNHP]MHKRåUXNRX
Y\FKi]HMtEOHVN\QDWiERU7DWDUĤ7LWRQiMH]GQtFL
YH  VWROHWt RKURåRYDOL (YURSX D Y URFH 
YSDGOLWDNpQD0RUDYXNGHYUDåGLOLDGUDQFRYDOL
3RGOHVWDURE\OpKRSRGiQtW\WREOHVN\]DSiOLO\OH
åHQtQiMH]GQtNĤDWDNE\OL]GHMãtOLGp]DFKUiQČQL
, SĜHV YþDVQRX VQtGDQL D EU]Nê UDQQt RGMH]G VH
Y]KOHGHPNKXVWpPO]H SĜtOLãVODEêYêUD] DWU
YDMtFtPX GHãWL SRGDĜLOR SĜHMHW SRPH]t QD %XP
EiOFHDGRUD]LWGR7XU]RYN\VH]SRåGČQtPNG\
]iNODGQtVNXSLQDMLåVWRXSDODGRVWLREWtåQêPWH
UpQHPY]KĤUX1H]E\ORQHåUR]WiKQRXWGHãWQtN\
REOpFLSOiãWČQN\QDVDGLWþHSLFHOHWPRSR]GUDYLW
VRFKX 3DQQ\ 0DULH VWRMtFt QD EĜHKX PtUQČ NOR
NRWDMtFt ĜtþN\ .\VXFH V SURVERX R SRPRF D VH
VWHMQêPL REWtåHPL ]GROiYDW UR]PiþHQê EOiWLYê
D NORX]DMtFt WHUpQ 3R FHORX FHVWX YêVWXSX GpãĢ
QHXVWDOSRVWXSQČVHPtVLOVHVQČKRYêPLYORþND
PLDQDKRĜHRVWĜHãWtSDMtFtPYČWUHP
1D YHONp PêWLQČ KRU\ GQHV VWRMt QHYHONi NDSOH
VXSUDYHQêPSURVWUDQVWYtPDQXWQêPLKRVSRGiĜ
VNêPLEXGRYDPL ]SRYČGQtREMHNWSURGHMQDVR
FLiOQt]DĜt]HQt 9EOt]NpPRNROtMHQČNROLNSUD
PHQĤOpþLYpYRG\äLOLQVNêELVNXS0RQV7RPiã

*DOLVGQH]iĜtY\KOiVLOKRUXäLYþiNRYi
IDUQRVW .RUĖD  YH VP\VOX NDQRQLFNpKR SUiYD
]DPDULiQVNpSRXWQtPtVWRDPtVWRPRGOLWE\
2 X]GUDYXMtFt PRFL ]GH SUDPHQtFt YRG\ VH Xå
SĜHVYČGþLORPQRKRSRXWQtNĤ&RRQtĜHNOD3DQ
QD 0DULD ]D]QDPHQDO .DUHO äLGOLFNê Ä/LGp
FKWČMtUHFHSWMDNYRGXXåtYDW$OHWRQHQtOpNSUR
QHPRFQpMDNMHMSĜHGHSLVXMtOpNDĜL0ĤåHãMtY\
StW FHOp OLWU\ D QLF VH QH]PČQt D QDRSDN VWDþt
MHGQD PDOi NDSND D L QHMWČåãt QHGXK PĤåH EêW
Y\OpþHQ -H ]D SUYp WĜHED YHONp YtU\ D VRXVWĜH
GČQt3ĜHGSRåLWtPWpWRYRG\MHQXWQiPRGOLWED
KODYQČVYDWpKRUĤåHQFHNĜtåHPY\]QDWVYRXYtUX
D Y]êYDW QHEHVNRX 0DWNX 'R MHMtFK UXNRX YOR
åLWVYpEROHVWLDQDGČMHFHORXVYRXGĤYČUX3DN
PĤåHPtWYRGDVSUiYQê~þLQHN=DFHOtUiQ\WČOD
LGXãH«³  
2GKRGLQVHYNDSOLNRQDODPãHVYDWiVYHOPL
GORXKRXSURPOXYRXNSRXWQtNĤPNWHĜtVWDWHþQČ
Y]GRURYDOL QHSĜt]QL SRþDVt FKRXOLOL VH Y SĜt
VWĜHãNXDMHQWČåFHVHMLPSRNOHNDORSĜHGNĜtåHP
SRVYDWpPSĜLMtPiQt=LPD]LPDD]QRYX]LPD
XVHEUiQtDåGRQLWUDGXãHYGČNLQHYGČNSRUR]X
PČQtLQHFKiSiQt«WRYãHSĜLQiãtPHMDNRSRXW
QtFL D NODGHPH GR7Yp QiUXþH 0DWNR 3URVtPH
7ČY\VO\ãQiV«
3RPãLVYDWpPRGOLWEDVYDWpKRUĤåHQFHVSROHþQi
LRVREQtDGRUDFHQDSOQČQtQiGREYRGRXVYtURX
NDåGpKR SRXWQtND 0DWNR SURVtPH 7Č SRFKRS
QiV-GHPHNORSêWiPHFK\EXMHPH3ĜHVWRMVPH
SĜLãOLLSĜHVWXQHSĜt]HĖSRþDVtDREWtåQRVWWHUpQX
9HGODMVLQiVGRVYpQiUXþH'ČNXMHPH7LGRSUR
YRć QiV GRPĤ D QHRSRXãWČM QiV 6QDG VH MHãWČ
]QRYXYUiWtPH
6HVWXSQDSDUNRYLãWČFHVWDEDKQLãWČPVWDYHQLãWČ
QHERĢQDY]GiOHQČMãtPSURVWUDQVWYtVHQDGUXKp
VWUDQČ KRU\ QDG REFt .RUĖD VWDYt QRYê FKUiP
,RQČPGĜtYH0DWNDĜHNODåH]GHEXGHMHGQRX
VWiW 7DN L SUR QČM Y\SURãXMHPH SRåHKQiQt $Ģ
QHQtMHQKRORX]Gt
7XU]RYVNi0DGRQRRURGXM]DQiV
)UDQWLãHN5ĤåLþNDý%XGČMRYLFH
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

3RXWQt]iMH]GQD7XU]RYNX
9~WHUêQDVYiWHNVY9iFODYDMVPH
XVNXWHþQLOL ]iMH]G QD 7XU]RYNX SRXWQt PtVWR
QD SRPH]t 2UDY\ 0RUDY\ D 6OH]VND9\SUDYLOR
VHSRXWQtNĤGRVSČOêFKGĤFKRGFĤDOHQHFK\
EČODDQLPOiGHåDWRLVUĤ]QêPLVSHFLiOQtPLSR
WĜHEDPL
9\MtåGČOLMVPHYHKRG].ORNRWYHKRG
]3DFRYDDYHKRG]3HOKĜLPRYD&HVWDWR
E\ODQiURþQiSURWRåHYČWãLQD]QiVYHþHUYĤEHF
QHXVQXOD D WUYDOD GpOH QHå MVPH SĜHGSRNOiGDOL
1D GiOQLFL WRWLå E\O GRVW YHONê SURYR] SUãHOR
DWDNpMVPHSĜHVSĤOKRGLQ\þHNDOLQDKUDQLFtFK
3RXĢMVPH]DKiMLOLPRGOLWERXSRSURVLOLRRFKUD
QXDQGČODVWUiåQpKRDWDNMVPHFHORXFHVWXYãLFK
QL GREĜH ]YOiGOL 0ČOL MVPH V VHERX QDFK\VWDQp
UĤ]Qp PRGOLWE\ D þWHQt DOH SURWRåH SDQX ĜLGLþL
QČNGR XUD]LO EDWRKHP PLNURIRQ PRGOLOL MVPH
VHYČWãLQRXNDåGêMHQSRWLFKXDþWHQtVLSDNUiQR
]D VYČWOD GOH ]iMPX SRXWQtFL UR]HEUDOL D SĜHþHW
OL7URFKXMVPHVLRåLYLOLSĜtEČKOHVQtKRGČOQtND
0DW~ãH/DãXW\NWHUêPČOSĜHGOHW\QDWČFKWR
PtVWHFKPLPRĜiGQi]MHYHQt6iPRWRPQDSVDO
Ä þHUYQD  MVHP PČO VOXåEX MDNR OHVQtN
QD KRĜH 2NU~KOD X 7XU]RYN\ 9\VWXSRYDO MVHP
QD2NU~KORXDQDPtVWČNWHUpVHMPHQXMHäLYþiN
MVHPVH]DVWDYLO8OHVQtKRFKRGQtþNXQDERURYLFL
YLVHO REUD] 0DWN\ %Råt 8VWDYLþQp SRPRFL 3R
NOHNOMVHPWURFKXGiORGREUD]X0RGOLOMVHPVH
QDU\FKOR 2WþHQiã D=GUiYDV DOH PRGOLWEX MVHP
QHGRNRQþLOSURWRåHQDNRQFL=GUiYDVXMVHPQiK
OHQDOHYRRGREUD]X]DKOpGO]iEOHVN3RGtYDOMVHP
VH WtP VPČUHP D XåDVO 9H Y]GiOHQRVWL DVL P
MVHPYHYêãFH]KUXEDGYRXPHWUĤQDG]HPtMDNR
E\QDPDOpPQiYUãtXYLGČOVRFKX3DQQ\0DULH
/XUGVNp %\OD Y\VRNi SĜHV GYD PHWU\ REOHþHQi
GR EtOpKR URXFKD SĜHSiVDQpKR PRGURX VWXKRX
VKODY\-tVSOêYDOGORXKê]iYRM5XFHPČODVHSMD
Wp D QD OHYp -t YLVHO GORXKê UĤåHQHF 7YiĜ PČOD
PtUQČ RYiOQRX EČORXþNRX 9\SDGDOD MDNR ãHVW
QiFWLOHWiQHERVHGPQiFWLOHWiGtYND8YLGČOMVHP
NYČWLQRYê]iKRQWDNRYpNUiVQpEtOpNYČWLQ\MDNp
MVHPMHãWČQLNG\YåLYRWČQHVSDWĜLO6RFKD30D
ULH VWiOD XSURVWĜHG QD MHMLFK QHMY\ããtP PtVWČ
6ODEê ]iYDQ YČWĜtNX RG YêFKRGX MHPQČ SRRGYiO
]iYRM D QD OHYp VWUDQČ KODY\ MVHP XYLGČO NDGHĜ
VYČWOH NDãWDQRYêFK YODVĤ 3RFKRSLO MVHP åH WR
QHQt VRFKD DOH åLYi E\WRVW VWRMtFt QD REOiþNX
] OHKRXQNp POK\ 3DQt NWHUi VH GRSRVXG GtYDOD
SĜHGVHEHQDYêFKRGVHQ\QtSURQLNDYČ]DGtYDOD
QDPČDXVPiODVH3RVWXSQČ]DþDODFHOiSRVWDYD
RåtYDW D NUiVQČW 1DEêYDOD VWiOH YČWãt D Y]QHãH
QČMãtQiGKHU\-HMtRGČY]MDVQČODå]iĜLOMDNRVQtK
QD VOXQFL =iYRM VH OHVNQXO D MLVNĜLO MDNR SRVHWê
GLDPDQW\ &HOê -HMt ]MHY SĤVRELO WDN PDMHVWiWQČ
DPRFQČåHVHSĜHGQtPPXVHORYãHFKQRVNORQLW
N]HPL3DQt]YHGODSUDYRXUXNXDXND]RYiþNHP
PL ]DþDOD GiYDW SRN\Q\ 8Ni]DOD QD PtVWR NGH
YLVtYDO REUi]HN 0tVWR QČM MVHP SRVWĜHKO REUD]
]HPČNRXOHQHERVStãSORãQČ]Qi]RUQČQRXPDSX
VYČWD 3RG Qt MVHP XYLGČO þHUQRX WDEXONX .G\å
MVHPQČþHPXQHUR]XPČO]MHYLORVHQDQtY\VYČW
OHQtMDNRE\YHIRUPČ¿OPRYêFKWLWXONĤ3DNMVHP
YLGČOVHGPREUD]ĤVHWĜHPLEDUYDPL0RGUiEDU
YDR]QDþRYDODYRGX]HOHQiEDUYDMHMtPåV\PER
OLFNêP Yê]QDPHP E\OR GREUR KRU\ åOXWi EDUYD

]QDþLOD URYLQ\ D MHMtP V\PEROLFNêP Yê]QDPHP
E\OR ]OR = GDOãtFK REUD]Ĥ E\OR ]ĜHMPp åH NG\å
VHUR]ãtĜt]ORSĜLMGRXWDNpMHKRGĤVOHGN\SRKUR
P\DNDWDVWURI\1DSRVOHGQtPREUD]HE\ORYLGČW
MDNE\Y\SDGDOD=HPČNG\E\VHOLGpREUiWLOLDåLOL
SRGOH%RåtFKSĜLNi]iQt±YãXGHUR]NYČWDSRåHK
QiQt³
3RWRP 0DW~ã /DãXW VSDWĜLO .ULVWD Y EtOpP URX
FKXDþHUYHQpPSOiãWLVNĜtåHPYUXNRX=HVUGFH
PXãOHKDO\SDSUVN\]QLFKåKRMHGHQ]DViKO3DN
QD WĜL KRGLQ\ ]WUDWLO YČGRPt Ä7pWR PLPRĜiGQp
FKYtOH MVHP SRFKRSLO åH PiP QDSUDYLW VYp WĜL
KODYQtQHGRVWDWN\PRGOLWVHUĤåHQHFþDVWRSĜLMt
PDWVYiWRVWLDPtWSĜiWHOVWYtNHYãHPOLGHP
1\Qt SR ]MHYHQt MVHP FtWLO PRKXWQê SĜtOLY YtU\
3ĜHGHYãtP MVHP VH PXVHO VPtĜLW V OLGPL VH NWH
UêPLMVHPVH]QHSĜiWHOLO5DGãLE\FKVHWRPXY\
KQXO DOH FtWLO MVHP åH WR PXVtP XGČODW 3R Qi
YUDWX]KRU\MVHPMHãWČYHþHUWDNĜHþHQRSURWLVYp
YĤOLãHORGSURãRYDWYãHFKQ\W\WROLGLY7XU]RYFH
DRNROt7UYDORPLWRDåGRQRFL9ãLFKQLE\OLSĜH
NYDSHQtQČNWHĜtVHVPiOLMLQtVLP\VOHOLåHMVHP
VH]EOi]QLO'UXKêGHQUiQRMVHPãHONHVY]SRYČ
GLDVYSĜLMtPiQt2GWpGRE\PČSĜHVWDO\WUiSLW
YãHFKQ\GRVDYDGQtQHPRFLDWRSĜHGHYãtP~SRU
QêNDãHONWHUêPČURN\VXåRYDODRQČPåOpNDĜL
XVRXGLOLåHMHQHY\OpþLWHOQê1ČNWHĜtMHMGRNRQFH
SRYDåRYDOL]DSĜt]QDNUDNRYLQ\SOLF1DSRVOHG\
Xå SRVHGPp MVHP YLGČO 3DQQX 0DULL QD WRPWR
PtVWČ  VUSQD  6WiOD Y\VRNR QDG VWURP\
R]iĜHQiVOXQFHPQHYêVORYQČY]QHãHQiDNUiVQi
3ĜHGWtP WR E\OR  D  þHUYQD  D  þHU
YHQFH³
0DW~ã/DãXWOHWRVYVUSQX]HPĜHO0QR]t]QDãLFK
SRXWQtNĤVQtPYGĜtYČMãtFKOHWHFKPOXYLOLQHERVL
RQČPSĜHþHWOLåHXåY]iĜtE\O]DWþHQDQD
VWDORXQČMREGREt]NRXãHNYČUQRVWLYHYtĜH%\O\
WRYêVOHFK\GHVHWLPČVtþQtSRE\WQDSV\FKLDWULFNp
OpþHEQČYW]YÄRFKUDQQpPOpþHQt³ WMYHYD]EČ 

NG\SRGVWXSRYDOY\ãHWĜRYiQtHVWpEiNĤLUĤ]QêFK
K\SQRWL]pUĤ GRVWiYDO HOHNWURãRN\ L FKHPLFNp
SUHSDUiW\NWHUpKRPČO\]EDYLWÄEOXGQêFKSĜHG
VWDY³QHER]QČMPČO\Y\PiPLWGR]QiQtåHVLYãH
Y\P\VOHO9ãHFKQ\QHVNXWHþQp~WUDS\SĜHåLOSĜHV
VYRX SRPČUQČ VODERX ]GUDYRWQt NRQGLFL QH]OR
PHQ'RPĤVHYUiWLOVWČåFHSRãNR]HQêP]UDNHP
DMHQQČNROLND]XE\
-HKR]DWþHQtPMDNMVPHVHGR]YČGČOLPLPRĜiGQp
XGiORVWL QHVNRQþLO\ -HKR VRXVHG -XUDM .DYDOHN
PČOWĜLQRFLSRVREČVHQNG\VHPX]MHYLOD0DWND
%RåtDåiGDODDE\VHRGHEUDOQDäLYþiNDQDãHO
WDP SUDPHQ 7HSUYH SR WĜHWtP VQX Y]DO PRW\
NX D ãHO QD KRUX 3DQQD 0DULD KR QDVPČURYDOD
QDPtVWRNGHY\WU\VNODYRGDMDNPLOHWDPWĜLNUiW
PRW\NRX NRSO 'QHV MVRX QD äLYþiNX þW\ĜL SUD
PHQ\8VUGFH3DQQ\0DULH8%RåVNpKRVUGFH
8 3DQQ\ 0DULH /XUGVNp D W]Y Ä2þQt³ SUDPHQ
([LVWXMt VWRYN\ VYČGHFNêFK YêSRYČGt R PLPR
ĜiGQêFK X]GUDYHQtFK WRXWR YRGRX 6iP NDUGL
QiO7RPiãHNVHRWpWRYRGČPQRKRNUiWY\MiGĜLO
Ä.G\å SĜLMGX NH 6YDWpPX RWFL MHKR SUYQt RWi]
NDMH&R7XU]RYND"$GUXKi]Qt'RQHVOMVLPL
YRGX]7XU]RYN\"³'RþHWOLMVPHVHWDNpåHNG\å
QD7XU]RYFHY]QLNORSRXWQtPtVWRNRPXQLVWLFNp
PRFLVHWRQHOtELORDQHFKDODORNDOLWXQČNROLNUiW
]QLþLW3RMHGQpWDNRYpDNFLGRãORNGDOãtPX~GDM
QpPX]i]UDNX
.G\å VH PtVWQt åHQD SRNXVLOD Y\WiKQRXW ] RKQČ
KRĜtFtVYDWêREUi]HNRSČWSĜHGQtVWDQXOD3DQQD
0DULD9ČWãLQDREUD]XVLFHVKRĜHODDOH]DFKRYDOD
VHSUiYČMHQSRVWDYD%RKRURGLþN\NWHUiQDQČP
E\OD ]Qi]RUQČQD 3RGREQêP ]i]UDNHP Y]QLNOD
WDNp MHGQD ]H VRFK QD PtVWČ ]MHYHQt NWHURX ]H
GĜHYDY\ĜH]DORVWUDYVNêKRUQtN$ORLV/DãiN6iP
WR Y\VYČWORYDO ]i]UDþQRX SRPRFt 3DQQ\ 0DULH
SURWRåHQLNG\SĜHGWtPQLFSRGREQpKRQHGČODO
3R SĜtMH]GX GR YHVQLFH 0DW~ãH /DãXW\ VH QDãH
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3RNUDþRYiQt]VWUDQ\
SRXWQt VNXSLQD UR]GČOLOD 7L QHMVWDUãt D YtFH QH
PRFQtSRNUDþRYDOLYFHVWČDXWREXVHPDåQDNR
SHF $ P\ PODGãt ]GUDYt QHER PpQČ QHPRFQt
MVPHVSROXVGDOãtYHONRXVNXSLQRX]H6ORYHQVND
ãOLQDNRSHFSČãN\SRFHVWČNWHURXFKRGtYDO0D
W~ã /DãXW 'XFKRYQČ QiV YHGO 3 -DURVODY 6WĜtå
].ĜHãLFX/LWRPČĜLFNWHUêVHVWDONQČ]HPMHãWČ
SĜHGUHYROXFtSRVYpP]i]UDþQpPX]GUDYHQt]UD
NRYLQ\&HORXFHVWXMVPHVHPRGOLOLUĤåHQHFNĜt
åRYRXFHVWXDPRGOLWE\SURNOiGDOLStVQČPL
1DPtVWČ]MHYHQtMVPHVH~þDVWQLOLNQDãHPXSĜH
NYDSHQt þHVNp PãH VYDWp SRþtWDOL MVPH VH VOR
YHQVNRX  MHMtPå KODYQtP NRQFHOHEUDQWHP E\O
36WĜtå,NG\åMDNViPĜHNOVWtPQHSRþtWDOVYRX
SURPOXYRXRVY9iFODYXQiVYHOLFH]DXMDO=WYi
ĜH PX Y\]DĜRYDO SRNRM GRMHWt D YGČþQRVW -LVWČ
]D VYp X]GUDYHQt YGČþt %RKX D WDNp SĜtPOXYČ
3DQQ\0DULHSURWRVHWDNREČWXMHDQDWRWRSR
VYiWQpPtVWRRNWHUpPVHĜtNiåH]GH3DQQD0D
ULDXND]XMHOLGHPFHVWXNSUDYpPXãWČVWtSRNRML
D]GUDYtDSĜHGHYãtPNHVSiVHSRNiQtPRGORåH
QtPVYêFKFK\EYþLQHFKLP\ãOHQNiFKþDVWRMH]
GtDVYêPLPRGOLWEDPLFKFHSĜLYiGČWQDSĜtPOXYX
3DQQ\0DULHOLGLN%RKXDY\SURVLWSURQČDSUR
FHOêVYČWSRåHKQiQt
3RPãLVYMVPHPČOLMHãWČFKYtOLSĜtOHåLWRVWNPRG
OLWEČNPHGLWDFLYNDSOLQHERYQiGKHUQpSĜtURGČ
NGHQDNDåGpKRGROpKDO]YOiãWQtSRNRM-DNRE\
FKRPVO\ãHOLVORYDMHãWČQHGiYQRåLMtFtKR0DW~ãH
/DãXW\Ä=MHYHQtMHYêVWUDKDSURFHOêVYČWåH3iQ
%ĤKFKFHMLQpOLGL1D%RKDVHQHPXVtPHGtYDW
GDOHNRKOHGHP DQL SĜHV QČMDNp ]YČWãRYDFt VNOR
%RKDPXVtPHQDMtWVNU]HGREUpDFLWOLYpVUGFH³
3R]YHGDOLMVPHRþLN0DWFH%RåtDSURVLOLMLRSĜt
POXYX]DVYpRVREQt~P\VO\RSĜtPOXYX]D%Råt
SRåHKQiQtDPLORVUGHQVWYtSURVYpIDUQRVWLDFHOê
VYČWYHNWHUpPVHVWiOHYtFHãtĜt]ORDKĜtFK
&HVWRXNDXWREXVXMVPHVLQDþHUSDOLYRGX]RþLã
ĢXMtFtFK D GXFKD SRY]QiãHMtFtFK SUDPHQĤ NWHUp
]GHE\O\SR]MHYHQtY\NRSiQ\
3R REþHUVWYHQt SĜL NWHUpP VH QiP Y\EDYLOD -H
åtãRYD Yê]YD Ä3RMćWH NH PQČ YãLFKQL NGR VH
ORSRWtWH³ MVPH Xå PRF þDVX QHPČOL $XWREXV
QiV Xå PČO RGYiåHW QD 6YDWê +RVWêQ QD PãL VY
D YHþHĜDGOR 3DQQ\ 0DULH 0ãL VY MVPH QHVWLKOL
]GUåHOL MVPH VH þLãWČQtP ]DEOiFHQêFK ERW D þH
NiQtPQDGYČSDQtNWHUpãO\SURYRGXDåNQHM
Y]GiOHQČMãtPX2þQtPXSUDPHQLDSRGOHSRN\QĤ
WDP QDSVDQêFK MHãWČ Y\NRQDO\ SĜHG QDSXãWČQtP
YRG\ NUiWNRX SRERåQRVW  , NG\å QiP WR E\OR
WURFKXOtWRRGSXVWLOLMVPHMLP9åG\ĢWRYHþHĜD
GORVWiOR]DWR6SRMHQLLVRVWDWQtPLYČĜtFtPLMVPH
Y QČP SRG GXFKRYQtP YHGHQtP 3 6WĜtåH D SRG
RFKUDQRX 3DQQ\ 0DULH SURåtYDOL VSROHþQp PRG
OLWE\GXFKRYQtDPDULiQVNpStVQČDWRYČWãLQRX
YSRK\EX9HþHĜDGORE\OR]DNRQþHQRVSROHþQêP
VYiWRVWQêP SRåHKQiQtP RG 3 6WĜtåH SR NWHUpP
QiPMHãWČSRåHKQDONDåGpPXMHGQRWOLYČ]YOiãĢ
3RVLOQČQL SUR QHVHQt VYêFK WČåNRVWt V SRNRMHP
YGXãLDVGĤYČURXYPRFQRXSĜtPOXYXNUiORYQ\
7XU]RYN\]DQDãH~P\VO\MVPHXå]DVHWPČQtRG
FKi]HOLQDDXWREXVDRGMtåGČOLGRVYêFKGRPRYĤ
7XWRQiURþQRXFHVWX]YOiGOLLWLQHMVWDUãtDQHPRF
Qt GtN\ YHONpPX PQRåVWYt GXãHYQtFK D GXFKRY
QtFKVLONWHUp]GHQDþHUSDOL
.påE\QiPYãHPE\OD3DQQD0DULDNWHUiMHYH
OLNi SURWRåH VYêP Ä6WDĖ VH³ YãH VYČĜLOD %RKX
SĜtNODGHP åH L P\ PiPH ĜtNDW %RKX VYp DQR
YNDåGRGHQQtPåLYRWČ
=DSRXWQtN\0DULH6LPDQGORYi
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10. výročí úmrtí Pavla Sepekovského (24. 9. 2000)
25. září 2010
Provází nás drobný déšť: dnes nás Šumava
nepřivítala září podzimních barev, ale to nám
pomáhá obrátit srdce přímo k podstatě, bez
patosu a dlouhých sentimentálních vzpomínek, bez rétorických cvičení, soustředěné pohledy zpod zmoklých kapucí, prostota poutníků, kteří se potkávají na cestě.
Déšť není vytrvalý až otravný, tvoří spíš jemný závoj, pod kterým se s velkou prostotou
a zdrženlivostí shromáždilo asi patnáct lidí,
aby na jednom z míst, která jsou jejich paměti nejdražší, zanechali znamení, k němuž se
budou moci každý rok vracet.
Překvapuje mne různorodost přítomných,
jak se liší svými vztahy, životními příběhy,
někteří až dodnes jeden druhému neznámí
a přece okamžitě si důvěrně blízcí, znamení toho, jak Pavel přijímal a miloval lidi bez
předpojatosti, bez jakýchkoliv předsudků. Již
samotné dnešní setkání mladých i starších,
příbuzných a sousedů, dávných přátel, těch,
kdo ho poznali ještě jako děti, i těch, kdo se
s ním ani osobně nesetkali, je plodem velkého srdce přítele, který nechtěl ostatní k sobě
poutat, ale nabídnout se jim jako společník
na svobodné a radostné cestě k vlastnímu určení.
Pavel Sepekovský 1926-2000 – Na památku
přítele s velkým a svobodným srdcem. Pár
slov napsaných českých a italsky je vyjádřením mnoha přátelství, která byla díky jeho
životu navázána.
Svobodným, protože nám vždy, nekompromisně a neformálně svědčil o tom, že vnější
okolnosti, jakkoli obtížné, nemohou nikdy
potlačit touhy srdce. A velkým, protože křesťanské přátelství, které žil, uznání přítomnosti
Tajemství ve svém životě, nestavěné na odiv,
ale projevující se v konkrétních činech, bylo
nevyčerpatelným zdrojem naděje, otevřenosti
srdce k přijímání bez jakýchkoliv omezení.
Abychom připomněli vroucnost přátelství,
které nám dal prožít, usazujeme toto malé
znamení poblíž chalupy, ve které byl Pavel tolikrát naším hostitelem, pod břízkami
na Volešku, na kousku ráje, který je pro mnohé z nás tak důvěrně blízký, vděčni za tento
dar a sjednoceni v krátké modlitbě.
Dáváme si slib, že se sem za rok vrátíme
a osadíme zde poblíž také lavičku, aby každý,
kdo sem zavítá nebo se sem vrátí, se zde mohl
na chvíli zastavit a najít klid.
Zde, pod širým nebem, byla plánována také
zádušní mše, ale vzhledem k nepřízni počasí
jsme s vděčností přijali nabídku slavit ji pod
rozlehlým přístřeškem penziónu našich přátel
v Petrovicích. Pavlovy tóny varhan nám trochu chybějí, ale utěšujeme se myšlenkou, že
nyní doprovázejí andělský chór.
Pak se ještě zastavíme na teplý oběd (ten
nemohl chybět), společně si vychutnáváme
výborné, takřka domácí jídlo v místním hostinci.

Po návštěvě u Pavlova hrobu ozdobeného čerstvými květinami (nad umělými by se zděsil)
se loučíme s úmyslem a s nadějí, že se uvidíme příští rok, v sobotu 24. září 2011 na stejném místě.
Omlouvám se všem, kdo se již letos chtěli
zúčastnit a nedostali zprávu včas. Přeji všem,
abychom se sešli za rok znovu, ne kvůli nostalgickým vzpomínkám, ale abychom poděkovali za všechny dary, které nám život přinese, především za přátelství mezi námi.
Marco Annoni

PS: S Pavlem jsem sdílel v bratrském přátelství církve a především prostřednictvím charismatu hnutí Comunione e Liberazione určité
etapy životního příběhu, který má své tajemné
kořeny právě v jeho neúnavné touze po přátelství. Příběhu, který se neuzavřel, neboť se stále obnovuje prostřednictvím neočekávaných
a překvapivých setkání se stejnou pravdivostí,
kterou Pavel tušil, a se stejnou krásou, o které
nám vždy svědčil.

VIKARIÁTNÍ KATECHETICKÉ
STŘEDISKO TÁBOR,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
TÁBOR-KLOKOTY,
a MISIONÁŘI OBLÁTI PANNY
MARIE NEPOSKVRNĚNÉ
srdečně zvou na

VÁNOČNÍ DÍLNU

v sobotu 18. prosince 2010
Dílna se bude konat v poutním domě
Emauzy, Tábor-Klokoty
od 9 hod., konec dle zájmu dětí
Společně budeme tvořit:
ozdoby na stromeček
vánoční dekorace
přáníčka a mnoho dalšího...
S sebou přezůvky

Po skončení dílny bude uspořádán
malý trh výrobků, jehož výtěžek
bude odeslán
P. Güntheru Ecklbauerovi, OMI
do Pákistánu.
Bližší informace:
Vikariátní katechetické středisko,
tř. 9. května 868, Tábor
Marcela Samcová,
tel. 381 239 064 (večer)
nebo 603 331 002.



-DQ6RNROY6XãLFL
6XãLFNi SRERþND ýHVNp NĜHVĢDQVNp DNDGHPLH
SR]YDOD  ĜtMQD  SURI -DQD 6RNROD 'R
SROHGQHSĜHGQiãHOVWXGHQWĤPPtVWQtKRJ\PQi
]LDDYHþHUãLURNpYHĜHMQRVWL7pPDSĜHGQiãN\
E\OR0UDYPRUiONDDHWLND=GHMVRXQČNWHUp
MHKRP\ãOHQN\
0UDYPRUiONDDHWLNDVRXYLVtVHVYRERGRXþOR
YČND ýORYČN Pi XUþLWRX PRåQRVW YROE\ 6YR
ERGDQH]QDPHQiåHVLNDåGêPĤåHGČODWWRFR
FKFH'RGUåRYiQtXUþLWêFKSUDYLGHOþORYČNDQHR
PH]XMHDOHGRGiYiPXVYRERGX
.DåGêVHYåLYRWČQČþtPĜtGt2GGČWVWYtMVPHY\
FKRYiYiQLSRGOHXUþLWêFKSUDYLGHOGČWLVHWRPX
Y XUþLWpP YČNX EUiQt DOH SRVWXSQČ ]MLVWt åH MH
WRXåLWHþQp$XWRPDWLVPXVPUDYĤQiPXOHKþXMH
åLYRW D QHPXVtPH R YãHP SĜHPêãOHW 1ČNWHUp
VNXWHþQRVWLVLXYČGRPtPHDåNG\åVHMLQêþORYČN
FKRYiMLQDN1DSĜtNODGYý5MH]Y\NHPSRSĜt
FKRGXGRREFKRGXSR]GUDYLWY86$VHQH]GUDYt
0\ãOHQND 6RNUDWD  FKRYiP VH RGOLãQČ SRQČ
YDGåMVHPSRFKRSLOåHMHWRWDNVSUiYQČ
0\ãOHQN\]%LEOHQHSĜLGiYHMWHVHNYČWãLQČSR
NXGSiFKiQLþHPQRVWL,NG\E\YãLFKQLNUDGOLW\
QHSRNUDGHã'HVDWHURMHSRPĤFNDNUR]SR]QiQt
QLþHPQRVWt MH WR WH[W XUþHQê N QDXþHQt ]SDPČ
WL -VRX WR NUiWNp UR]ND]RYDFt YČW\ NWHUp POXYt
NHNDåGpRVREČ]YOiãĢ
.DåGi VSROHþQRVW MH ]iYLVOi QD PHQãLQČ VSUD
YHGOLYêFK3UiYRMHY\PDKDWHOQpQLNGRVHQHSWi
QD Qi]RU RGVRX]HQpKR 3UiYR QHPĤåH QDKUDGLW
PRUiONX 6RXGQt FHVWRX MH SRWĜHED SURND]RYDW
~P\VODWRMHYHOPLREWtåQp/HåMHVSROHþHQVN\
QHEH]SHþQiDOHWČåNRVWtKDWHOQi6SROHþQRVWVSR
OpKi QD WR åH YČWãLQD OLGt QHOåH D QHNUDGH MHQ
REþDVQČNGRWRSRUXãt3UiYRPRUiONXSRGSRUXMH
DOH QHPĤåH ML QDKUDGLW 7DP NGH VH OLGp ]QDMt
Y\YtMHMtY]iMHPQČWODNNGRGUåRYiQtPRUiON\
$GDP6PLWK$E\þORYČNE\OVSUDYHGOLYêVWDþLOR
E\DE\QLFQHGČODO
'R NRQFH  VWROHWt E\O\ åLYRWRSLV\ VYDWêFK
Y]RUHP SR]LWLYQtP SĜtNODGHP DE\ OLGp YLGČOL
FR MH PRåQp GRNi]DW 'QHV FK\Et GČWHP L GR
VSČOêP SR]LWLYQt Y]RU\ .G\å VH REMHYt NODGQê
KUGLQDMHSRWĜHEDKRRþHUQLWDE\QHY\þXKRYDO
ýORYČN VH QHVWDQH PUDYQêP SRX]H YWORXNiQtP
]iND]ĤGRKODY\0XVtQHMSUYHXUþLWp]iVDG\ViP
SĜLMPRXWDYČGČWSURþMHPiGRGUåRYDW
0RFMHVFKRSQRVWSURVDGLWYĤOLLSURWLYĤOLMLQêFK
3ROLWLNQHPĤåHMHGQDWDPOXYLWViP]DVHEH0XVt
VH FKRYDW WDN DE\ KR ]QRYX OLGp ]YROLOL9ROE\
QHMVRX N WRPX DE\ E\OL ]YROHQL WL QHMOHSãt DOH
DE\E\OLRGYROiQLWLQHMKRUãt
0\ãOHQND VY 7RPiãH $NYLQVNpKR 'REUR VH
ãtĜtYtFHQHå]OR7XWRP\ãOHQNXE\PČOLQHMYtFH
ãtĜLWNĜHVĢDQpNWHĜtWRPDMtYSRSLVXSUiFH
,VOiP QHQt WHURULVPXV L NG\å MH SĜtVQê WYU
Gê D X]DYĜHQê GLDORJX 9\]QDYDþL LVOiPX PDMt
PQRKHP SHYQČMãt PRUiOQt ]iVDG\ QHå YČWãLQD
NĜHVĢDQĤ(YURSDQpPDMtPDORXRGYDKXNãtĜHQt
KRGQRW'XFKRYQRVHQHXGČOiVDPR
9GHPRNUDFLLPĤåHPHRWHYĜHQČĜtNDWVYpQi]R
U\WRKRE\FKRPPČOLYtFHY\XåtYDWNãtĜHQtGRE
UD.ĜHVĢDQpYý5MVRX]Y\NOtåtWVYpNĜHVĢDQVWYt
YVRXNURPtERMtVHQČNG\GRVORYDY\VWUþLWQRV
ýORYČN VH VStãH REUiWt NG\å YLGt VYČWpONR
QD NRQFL WXQHOX QH NG\å GRVWDQH SĜHV KODYX
D Pi VWUDFK 6Y 3DYHO VH WDNp QHREUiWLO SRQČ
YDGåVSDGO]NRQČDOHSURWRåHNQČPXSURPOX
YLO-Håtã
3ĜLSUDYLO-1
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K ČETBĚ A STUDIU
DOPORUČUJEME
+DOtN7RPiã'LYDGORSURDQGČO\
9 VRXERUX  HVHMĤ DXWRU GiOH UR]YtMt VYRX ¿
OR]R¿L GLDORJX YtU\ D QHYtU\$XWRU VH SWi FR
YODVWQČ UR]OLãXMH åLYRW YČĜtFtFK D QHYČĜtFtFK
D]GDLYČĜtFtQHPRKRXFKiSDWYtUXMDNRK\SR
Wp]X NWHURX PXVt QHXVWiOH RYČĜRYDW YODVWQtP
åLYRWHP .H NQL]H MH SĜLSRMHQR &' VH þWHQtP
]NQLK\
1DNO/LGRYpQRYLQ\Yi]V.þ&'
+HMQi0DUNpWD HG %HWOpPVNiÀpWQDDMLQp
YiQRþQtSĜtEČK\
9iQRþQtSĜtEČK\UĤ]QêFKDXWRUĤ]UĤ]QêFKGRE
DNRXWĤVYČWDVSRMXMHURPDQWLFNpNRX]OR9iQRF
YMHMLFKåþDVHVHYãHFKQ\SĜtEČK\RGHKUiYDMt
.DUPHOLWiQVNpQDNOEURåV.þ
/H )RUW *HUWUXGD  3RVOHGQt QD SRSUDYLãWL
DMLQpQRYHO\
3URWHVWDQWVN\ Y\FKRYDQi DXWRUND  
SĜHGVYêPURNHPNRQYHUWRYDODNHNDWROLFLV
PX%\ODY\]QDPHQiQDPQRKDOLWHUiUQtPLRFH
QČQtPLDQDYUåHQiLQD1REHORYXFHQX6HWNDOD
VH L V (GLWRX 6WHLQRYRX D SĜLMDOD RG Qt SRMHWt
åHQ\MDNRVWUiåN\QČåLYRWD
.DUPHOLWiQVNpQDNOYi]V.þ
0DUWLQ(GXDUG6FKRG\GRUiMH
.QtåND SĜLQiãt VYČGHFWYt ĜDG\ OLGt R WRP åH
DQGČOp WHQWR VYČW QHRSXVWLOL MVRX PH]L QiPL
L Y WXWR FKYtOL SĜLFKi]HMt DE\ QiV SURYi]HOL
QDYãHFKQDãLFKFHVWiFK
.DUPHOLWiQVNpQDNOEURåV.þ
1HZPDQ-+,SRNXVVHSRþtWi
3ĜtNODG NDUG 1HZPDQD MDNR SRFWLYpKR P\V
OLWHOH WHRORJD SDVWêĜH D PXåH KOXERNpKR GX
FKRYQtKRåLYRWDY\]GYLKOSDSHå%HQHGLNW;9,
Y]iĜtNG\åMHMEČKHPVYpQiYãWČY\9HONp
%ULWiQLH SURKOiVLO ]D EODKRVODYHQpKR = ERKD
WpKRGtODDXWRUDSĜHGNOiGiPHYêEČU]DP\ãOHQt
~U\YNĤ]Ni]iQtDPHGLWDFtNWHUpPRKRXLQVSL
URYDWLNĜHVĢDQ\VWROHWt
.DUPHOLWiQVNpQDNOEURåV.þ
2WHF-HURQêP0RåQRVWLDPHORGLH
$XWRU PQLFK ] NOiãWHUD 6HSW)RQV SĜHGNOiGi
V\QWp]X VYpKR åLYRWD ]NXãHQRVWL D GXFKRYQt
QDXN\ -HKR UDG\ D YDURYiQt SURVWRXSHQp VU
GHþQRVWtDGREURWRXMVRXXUþHQ\SĜHGHYãtPĜH
KROQtNĤPDOHQHMHQMLP2SDWVWYt6HSW)RQVPX
YGČþt ]D VYĤM VRXþDVQê UR]NYČW D ]D ]DORåHQt
NOiãWHUDY1RYpP'YRĜH
7ULiGDEURåV.þ
6HQGOHU(JRQ,NRQ\.ULVWD
$XWRU SĜHGNOiGi SĜHKOHG UĤ]QêFK LNRQRJUD¿F
NêFK W\SĤ NWHUp VH Y]WDKXMt N %RåtPX 6\QX
9UDFt VH WDN N KLVWRULL OLWXUJLFNêFK VYiWNĤ
D SĜHGNOiGi ]SĤVRE NWHUêP MH XPČQt LNRQ LQ
WHUSUHWXMHYSDUDOHOQtPSRKOHGXVNĜHVĢDQVNêP
XPČQtP=iSDGX
.DUPHOLWiQVNpQDNOYi]V.þ
9iFKD0DUHN2UNR.påE\FKSRGKYČ]GD
PLGREĜHRGWDQþLOVYĤMWDQHF
.påE\FKVYĤMåLYRW]GHQHEHDKYČ]G\NYČWL
Q\DPRWêO\YQtPDOMDNR]i]UDNQČFRQHVDPR
]ĜHMPpKRFRE\QHPXVHOREêW.påE\FKSĜtEČK
=HPČYþOHQLOGRVYpKRRVREQtKRSĜtEČKX.på
E\FKSRGKYČ]GDPLGREĜHRGWDQþLOVYĤMWDQHF
&HVWDYi]V.þ
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PERSONALIA
867$129(1Ë
3 0DUHN $GDPF]XN 20, YêSRPRFQê GX
FKRYQt Y7iERĜH.ORNRWHFK E\O RG   
QDGREXSČWLOHWMPHQRYiQGLHFp]QtPĜHGLWHOHP
3DSHåVNêFKPLVLMQtFKGČODELVNXSVNêPGHOHJi
WHPSURPLVLH

ä,9271Ë-8%,/($
3 7K/LF )UDQWLãHN +UDQiþ 6WĜtEUQp +RU\
RVODYtãHGHViWpQDUR]HQLQ\
.WRPXWRåLYRWQtPXMXELOHXXSĜtPQČEODKRSĜH
MHPH
DFHEE

Od února 1949 do r. 1954 bylo vybudováno v malém Československu kromě velkých věznic pro politické vězně
i více než sto táborů nucených prací.
Branami těchto ostudných táborů prošlo přes 210 tisíc našich občanů, kteří
do nich byli zařazeni bez soudů a bez
možnosti obhajoby. Tyto rudé koncentráky byly, stejně jako ty nacistické, obehnány ostnatými dráty, v noci
osvětlené světlomety a střežené ozbrojenci SNB a smečkou cvičených
vlčáků... V naší vlasti se stalo obětí
komunistického režimu 262 popravených, tisíce umučených v lágrech,
desetitisíce žalářovaných a statisíce
jinak perzekvovaných...

Česká křesťanská akademie
a MěO KDU-ČSL Vodňany
zvou u příležitosti státního svátku
- Dne boje za svobodu a demokracii -

ke vzpomínkovému aktu
u památníku

OBĚTEM KOMUNISTICKÉ
ZVŮLE
středa 17. listopadu
od 11 hod.
v parku u kulturního domu
ve Vodňanech

Přípravy dětí na svátosti

Přípravy dětí na svátosti (křest, svátost
smíření, první svaté přijímání) začínají
v úterý 30. listopadu 2010 od 15.00
do 15.50 hod. ve farním sále na Děkanství u sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích (vchod z Hroznové ulice).
Více informací obdržíte v kanceláři na Děkanství u sv. Mikuláše nebo
na telefonním čísle: 721 933 754.

675$1$
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Radio Proglas
vysílá na území jižních Čech na frekvencích 88,7 FM v Táboře, 89,5
FM v Písku, 92,3 FM v Českých Budějovicích a 107,5 FM
z Nových Hradů. Podrobný týdenní program najdete v Katolickém
týdeníku nebo na internetové stránce www.proglas.cz. Máte-li zájem o podrobný rozpis
vysílacího schématu, můžete o něj požádat na adrese redakce@proglas.cz.
K místům a farnostem, z nichž Radio Proglas pravidelně přenáší bohoslužby, patří
také České Budějovice, konkrétně salesiánská farnost sv. Vojtěcha v městské části
Čtyři Dvory. Mše sv. jsou z tohoto kostela přenášeny každý pátek v 18 hod., s výjimkou prvního pátku v měsíci.
1HMHQPDPLQNiPQDPDWHĜVNpGRYROHQpMH
YČQRYiQ ~WHUQt .DIHPOêQHN NWHUê VH UR]Wiþt
YREY\NOpPþDVHRG
VHRSČWSRURFHXVNXWHþQtVHWNiQtPD
PLQHN SĜHG DGYHQWHP   EXGH FHQWUHP
QDãt SR]RUQRVWL 6WĜHGLVNR UDQp SpþH7DPWDP
9tFH R QČP SUR]UDGt UHGDNWRUND RORPRXFNp
KR VWXGLD 5DGLP 5DGND 5R]NRYFRYi  
VHREH]QiPtPHVSURMHNWHP9]GČOiYiQtDDU
WLVPXV$   VH PĤåHWH VSROHþQČ V QiPL
Y\SUDYLW VH GR VYČWD NQLK NWHUp SĜt]QLYČ
SURERX]HMt GČWVNRX IDQWD]LL =DY]SRPtQiPH
QDSRKiGN\MHåE\O\VRXþiVWtQDãHKRGČWVWYt
D QDEtGQHPH LQIRUPDFH R WLWXOHFK NWHUp E\
PRKO\YKRGQČ]DXMPRXWGQHãQtGČWL
 3UDYLGHOQČ Y ~WHUê RG  VH REUDFtPH
N QDãLP QHMPHQãtP SRVOXFKDþĤP Y SHVWUpP
SRĜDGX]YDQpP%DUYtQHNVHY\GiPH
Ä.RQČVSĜHåNRXGR/LQFH³6SROXVĜHGLWHOHP
-LKRþHVNpKRPX]HD3DYOHPâDIUHPSĜHGVWDYt
PHåHOH]QLFLNWHUiYKLVWRULLVSRMLODUDNRXVNê
/LQHFVýHVNêPL%XGČMRYLFHPL1DMH
SĜLSUDYHQOLVWRSDGRYêPDJD]tQ%DUYtQNX6H
]QiPtPH VH V QRYêP &' SUR GČWL ]DYtWiPH
GRKOXELQ9HVPtUXD]QRYXSRGQLNQHPHYêOHW
SRNUiViFKýHVNpUHSXEOLN\VHSRGtYi
PHÄ&RMHWRYURKOtNX"³D]MLVWtPHåHÄ3ĜH
FH.DãSiUHN³0QRKR]DMtPDYpKRRNDEDUHWX
.DãSiUHNYURKOtNXQiPSUR]UDGtMHGHQ]MHKR
KODYQtFKWYĤUFĤ2QGĜHM3HþHQND
9ãLPOLMVPHVL±WRMHSRĜDGNWHUêQDEt]tUH
DNFH QD DNWXiOQt WpPDWD UR]KRYRU\ D GHEDW\
XNXODWpKRVWROX1DODGtWHKRYåG\SiWHNRG
KRG   VH GR]YtWH MDN Y\SDGi PRGOLWED
EUDWĜtNDUPHOLWiQĤ
.DåGêSiWHNYYiPSĜLQiãtPH]SUiY\
]HVYČWDYiåQpKXGE\YUiPFLWêGHQtNX2NWi
YDYiPSĜLEOtåtPHNRPRUQtVRXERU3H
WURISLDQRWULRVHPĤåHWHY\GDWQDPL
PRĜiGQp Y\GiQt ] SUDåVNpKR VWXGLD .ULVWLDQ
SĜLQHVHPHSR]YiQNXQDNRQFHUW0LFKD
HO\-DQþDĜtNRYpD%UDWLVODYVNpKRFKODSHFNpKR
VERUX   YiV þHNi WUDGLþQt SĜHGYiQRþQt
WHOHIRQLFNiVRXWČåRSČNQpFHQ\DWRYåLYpP
Y\VtOiQt]EUQČQVNpKRVWXGLD*DEULHO
 1D .RQFHUW GXFKRYQt þL YiåQp KXGE\ YiV
]YHPH Y QHGČOL YH    EXGH GX
FKRYQČ ODGČQê NRQFHUW UR]GČOHQê GR GYRX
þiVWt9SUYQtVLSRVOHFKQHPHVNODGE\-RKDQ
QD 6HEDVWLDQD %DFKD RVODYXMtFt .ULVWD .UiOH
9H GUXKp SR]GUDYtPH GtOHP -RVHSKD +D\G

QD SDWURQNX KXGHEQtNĤ VYDWRX &HFtOLL MHMtå
VYiWHN VL SĜLSRPHQHPH QiVOHGXMtFt SRQGČOt
9 SUYQtP DGYHQWQtP YHþHUX V GDWHP  
]DOLVWXMHPH6WDUêP]iNRQHP9ãLPQHPHVLL]
UDHOVNpKRNUiOH6DXODDMHKRQiVWXSFH'DYLGD
1HEXGHPHVLRQLFKþtVWDOH]DSRVORXFKiPHVH
GRRUDWRULD*HRUJD)ULHGULFKD+lQGHODVQi
]YHPÄ6DXO³9SĜHGYHþHUVYiWNXVYDWpKR0L
NXOiãH WHG\   GiPH SURVWRU Y\QLNDMtFtP
þHVNêP LVYČWRYêP ]SČYDþNiP ± 0DJGDOHQČ
.RåHQp=GHQČ.ORXERYp%ULJLWWH)DVVEDHQ
GHU'DJPDU3HFNRYpD,ODQČ'DYLGVRQ9MH
MLFK SRGiQt ]D]Qt  VYČWVNp YRNiOQt VNODGE\ ±
NRPRUQtLV\PIRQLFNp
9HþWYUWHNYHKRG]DFK\WtWHUH
JLRQiOQtSRĜDG]RVWUDYVNpKRVWXGLD+HGYLND
5HGDNWRU$QWRQtPäROQHUþtNSR]YDONPLNUR
IRQX3%RJGDQD6WHSLHQDGXFKRYQtKRVSUiY
FH IDUQRVWL 2VWUDYD3ĜtYR] DE\ VH KR ]HSWDO
MDNåLMtSDXOLQL]ýHQVWRFKRYp
þiVWUR]KRYRUXV3$XJXVWLQHP*D]GRX
XYHGHPHY~WHUêYHKRG3ĜHYRUEH
QHGLNWLQVNpKRRSDWVWYtY5DMKUDGČVHRKOpGQH
]SČW]DVYRXFHVWRXNEHQHGLNWLQĤP=DY]SR
PtQiQDSRþiWN\SRYROiQtDREGREtQRYLFLiWX
NWHUêSURåLOY,WiOLL3RĜDGSĜLSUDYXMH3HWU3R
VStãLO]UHGDNFHMLKRþHVNpKRVWXGLD-DQ NE

17. listopad 2010
Den boje za svobodu
a demokracii
Klášterní kostel na Piaristickém nám.
v Českých Budějovicích
9.00 Umění a svoboda
Promítání filmu The Plastic People of the Universe (režie Jana Chytilová) a následná diskuze
v rámci středoškolského projektu společnosti
Člověk v tísni „Příběhy bezpráví“
(organizují studenti Gymnázia Česká)

14.00 O smyslu českých dějin
Diskuzní setkání nad knihou Erazima Koháka
„Domov a dálava“
hosté prof. Erazim Kohák
a prof. Karel Skalický

18.00 Mše při svíčkách
Mši v klášterním kostele Obětování P. Marie
slouží P. Michal Pulec z Vimperka;
následuje setkání u kávy a čaje
(organizují studenti Jihočeské univerzity).



ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST ŽIHOBCE
všechny srdečně zve na

Slavnost znovuotevření
kostela Proměnění Páně
v Žihobcích
sobota 20. listopadu 2010
v 10 hod.

1$./$'$7(/679Ì
3$8/,1.<
QDEt]t
V nakladatelství Paulínky vychází nová
publikace P. Jana Balíka:

„Jan Pavel II. v dialogu s mladými.“

Doc. Max Kašparů
o knize říká, že autor
v ní spojuje dvě roviny: dějepisně-biografickou a pastorační.
P. Balík v knize analyzuje osobnost Jana
Pavla II. z nejrůznějších pohledů, zejména se však zaměřuje
na obsah a formu pastorační péče tohoto papeže o mládež. Postupně
představuje světové dny mládeže, formuluje
základní principy jeho vztahu k mladým lidem,
zabývá se jeho přínosem pro pastoraci mládeže
a pro vznik diecézní pastorace mládeže.
Max Kašparů v doslovu knihy uvádí, že text
umožňuje poznat, že papež Jan Pavel II. „pojal
mladé lidi do otcovského trojúhelníku, kde jednou jeho stranou byla empatie, druhou akceptace a třetí autentičnost. A navíc byl tento rovnostranný trojúhelník vopsané kružnici, kterou
byla papežova láska k mladým lidem.“
Kniha bude vhodným pomocníkem jak pro ty,
kteří se zabývají studiem osobnosti ctihodného
Jana Pavla II., tak pro všechny, kteří se věnují
práci s mládeží. Kromě toho, jak v úvodu knihy
připomíná Mons. Ladislav Hučko, je kniha aktuální i proto, že vychází v době, kdy se připravuje XXVI. světový den mládeže, který se bude
v srpnu 2011 slavit v Madridu.

Kniha má 160 stran a cena u knihkupců je 180 Kč.
P. ThLic. Jan Balík stál u zrodu Arcidiecézního
centra života mládeže – Nazaret a byl jedenáct
let zodpovědný za pastoraci mládeže v pražské arcidiecézi. Působil též jako tiskový mluvčí a ředitel Sekce pro mládež České biskupské
konference. V současné době je farářem ve farnosti Praha - Strašnice. Je členem tvůrčího týmu
časopisu IN! a je autorem řady knih pro mladé
a mnoha publikací o pastoraci mládeže.

OTCOVÉ KONCILU

$QWRQLR6DPRUq
$QWRQLR 6DPRUq VH QDURGLO  SURVLQFH  Y PDOp YHVQLþFH %DUGL
OHåtFtYSURYLQFLL3DUPD2WHFE\ONRPXQiOQtP~ĜHGQtNHPDPDWNDVH
YČQRYDODGRPiFQRVWLDYêFKRYČGYRXGČWt
-DNRPDOêFKODSHF]DþDO$QWRQLRPLQLVWURYDWVRVWDWQtPLNDPDUiG\DOH
MHKR]ERåQRVWQHXQLNODSR]RUQRVWLPtVWQtKRIDUiĜHNWHUêKRURNX
GRSRUXþLO D SRGSRĜLO SĜL YVWXSX GR Ä0DOpKR VHPLQiĜH³ Y GLHFp]L
3LDFHQ]D%ČKHPWČFKWROHWYQČPSRVWXSQČGR]UiYDORGXFKRYQtSRYR
OiQt D WDN Y ĜtMQX  ]DþDO VWXGRYDW WHRORJLL Y 3LDFHQ]H QD MHGQp
] QHMYê]QDPQČMãtFK LQVWLWXFt Ä&ROOHJLR $OEHURQL³ RGNXG PM Y\ãOD
FHOi ĜDGD GDOãtFK Y\QLNDMtFtFK FtUNHYQtFK KRGQRVWiĜĤ NDUGLQiORYp
$JRVWLQR&DVDUROL6LOYLR2GGL2SSLOLR5RVVLD/XLJL3RJJL 9þHUY
QX  E\O Y\VYČFHQ QD NQČ]H D QiVOHGXMtFt WĜL URN\ SĤVRELO MDNR
NDSODQYHIDUQRVWL6DQ6DYLQR=iURYHĖYãDNSRNUDþRYDOYHVWXGLXWH
RORJLHDWDNGRViKOYURFHGRNWRUiWXREKiMHQtPGLVHUWDþQtSUiFH
NWHUiVHWêNDODÄ3HWURYDSULPiWX³FRåGRMLVWpPtU\SĜHGXUþLORLMHKR
GDOãtNQČåVNpVPČĜRYiQt
.G\åE\OQDSRþiWNXUUHNWRUVHPLQiĜHY3LDFHQ]HSRåiGiQYDWL
NiQVNêP 6WiWQtP VHNUHWDULiWHP DE\ GRSRUXþLO YKRGQpKR NQČ]H MDNR
VHNUHWiĜHSURQXQFLDY/LWYČEH]YiKiQtWHKG\XUþLO3$QWRQLD6DPRUq
7DNVHVWDORåHMHãWČYþHUYQXWpKRåURNX6DPRUqRGFHVWRYDOGR/LWY\
NGH VHWUYDO FHOêFK ãHVW OHW 1HE\O WR WHKG\ EČåQê SRVWXS SURWRåH
QDGUiKXGLSORPDWDVHQLNG\SĜHGWtPQHSĜLSUDYRYDODYãDNE\OWRSR
VWXS SRFKRSLWHOQê SURWRåH SR VNRQþHQt  VYČWRYp YiON\ QDYi]DO
$SRãWROVNêVWROHFGLSORPDWLFNpY]WDK\VQHþHNDQČYHONêPSRþWHPW]Y
ÄQRYêFK VWiWĤ³ SĜLþHPå FK\EČO GRVWDWHN SURIHVLRQiOQtFK GLSORPDWĤ
%ČKHPãHVWLOHWpKRREGREtE\O6DPRUqMPHQRYiQÄPRQVLJQRUHP³DSR
WpLVHNUHWiĜHPQXQFLDWXU\KODYQČVHYHOPLGREĜHGRNi]DO]RULHQWRYDW
DSRK\ERYDWYSROLWLFN\QHVQDGQpVLWXDFL-HKRPLPRĜiGQêPSĜtQRVHP
E\OR X]QiQt WHRORJLFNp IDNXOW\ ]H VWUDQ\ VWiWX D ]Ĝt]HQt Ä.DWROLFNp
XQLYHU]LW\Y.DXQDVX³ .RYQR 
3RXNRQþHQtGLSORPDWLFNpPLVHY/LWYČE\OSRVOiQUGRãYêFDU
VNpKR%HUQXNGH]ĤVWDOMHQQČNROLNPČVtFĤSURWRåHE\OSRYROiQPRQV
7DUGLQLPGRětPDDE\SUDFRYDOSĜtPRQD6WiWQtPVHNUHWDULiWX%ČKHP
WRKRWRREGREtWHG\YOHWHFKE\OVSROXSUDFRYQtNHPNDUG(
3DFHOOLKR E\O ]YROHQ SDSHåHP  EĜH]QD  MDNR 3LXV ;,,  DOH
L PRQV * % 0RQWLQLKR E\O ]YROHQ SDSHåHP  þHUYQD  MDNR
3DYHO9, 1H]ĤVWiYDOSRXKêP~ĜHGQtNHPDOHY\SRPiKDOWDNpYĜtP
VNêFKIDUQRVWHFKD]iURYHĖY\NRQiYDOIXQNFLNDSODQDYĜtPVNpYČ]QLFL
Ä5HJLQD&RHOL³
5RNX  E\O PRQV 6DPRUq Y\VOiQ GR:DVKLQJWRQX NGH ]ĤVWDO WĜL
URN\GRFKYtOHNG\E\OQDMDĜHMPHQRYiQWLWXOiUQtPDUFLELVNX

SHP1DELVNXSDE\OY\VYČFHQGXEQDYED]LOLFHÄ6DQWD0DULD
VRSUD0LQHUYD³YětPČ-DNRQXQFLXVSĤVRELOQHMSUYHYMLKRDPHULFNp
.ROXPELL NGH VH SRGtOHO QD RUJDQL]RYiQt SRPRFL OLGHP SRVWLåHQêP
]HPČWĜHVHQtP äLYê ]iMHP R GČQt Y /DWLQVNp$PHULFH PX ]ĤVWDOR Då
GR NRQFH åLYRWD %\O VLFH SRYROiQ ]SČW GR ětPD NGH VH VWDO U 
VHNUHWiĜHP WHKG\ Ä.RQJUHJDFHSURPLPRĜiGQpFtUNHYQt]iOHåLWRVWL³
DYãDNVWiOHVYHONRXSR]RUQRVWtNSĜHGFKR]tPXSĤVRELãWL-HKRUXNDPD
SURãO\ GHVtWN\ NRQNRUGiWĤ D VPOXY PH]L 6YDWêP VWROFHP D UĤ]QêPL
VWiW\ 'RPLQLNiQVNiUHSXEOLNDâSDQČOVNR$UJHQWLQD
%ROtYLHDWG 9USĜHGVHGDOYH:DVKLQJWRQXÄ&HORDPHULFNp
NRQIHUHQFLSURSRGSRUXNĜHVĢDQVNpVROLGDULW\VFKXGêPL³SRGREQČMD
NRYUY%XHQRV$LUHV
.RQiQt D SUĤEČK ,, YDWLNiQVNpKR NRQFLOX E\O SUR QČM SRWYU]HQtP
D XSHYQČQtP WČFK P\ãOHQHN NWHUp VH WêNDO\ SUiYČ FtUNYH VORXåtFt
D FKXGp MDN MH SUH]HQWRYDO ]QiPê D Y\QLNDMtFt GRPLQLNiQVNê WHRORJ
<YHV&RQJDUDGDOãt1HQtGLYXåHSUiYČPRQV6DPRUqVWDQXOYþHOH
QRYČ]Ĝt]HQpÄ3DSHåVNpNRPLVHSUR/DWLQVNRX$PHULNX³-DNMH]QiPR
FtUNHYYGREČNRQFLOXVHSURMHYLODWDNpMDNRFtUNHYGLDORJX9U
VHSRGDĜLORLQWHQ]LYQtPMHGQiQtPX]DYĜtWGRKRGXDQDYi]DWGLSORPDWLF
NpVW\N\PH]L9DWLNiQHPD-XJRVOiYLtFRåE\OSUYQtVWiW]WHKGHMãtFK
]HPt]DÄåHOH]QRXRSRQRX³=iVOXKXQDWRPWR~VSČFKXPČORSČWPRQV
6DPRUqDMHKRNROHJDPRQV&DVDUROL6QDGLSURWRVHSDSHå3DYHO9,
UR]KRGOMPHQRYDWþHUYQDPRQV6DPRUqþOHQHPNDUGLQiOVNpKR
NROHJLD1iVOHGXMtFtKRURNXVHVWDOSUHIHNWHPÄ.RQJUHJDFHSURVYiWRV
WL D OLWXUJLL³ D RG URNX  ]DVWiYDO ~ĜDG ÄNQLKRYQtND D DUFKLYiĜH
VYDWpFtUNYHĜtPVNp³
=D ]PtQNX VWRMt L SRVOHGQt GLSORPDWLFNi PLVH NWHURX NDUG 6DPRUq
Y\NRQDO9UYGĤVOHGNXQDSČWtDKUR]tFtKRYiOHþQpKRNRQIOLNWX
PH]L$UJHQWLQRXD&KLOHNYĤOLRVWURYĤPYSUĤOLYX%HDJOHKRSDSHå-DQ
3DYHO ,, MPHQRYDO RVREQtP Y\VODQFHP D Y\MHGQDYDþHP PH]L WČPLWR
GYČPDMLKRDPHULFNêPLVWiW\%ČKHPþW\ĜQiVOHGXMtFtFKOHWY\QDORåLOMLå
VWDUêNDUGLQiOYHãNHUp~VLOtNWRPXDE\QHGRãORNYiOFH&HOiSROLWLFNi
]iOHåLWRVWE\ODãĢDVWQČX]DYĜHQDNRQFHPUDYNYČWQXE\OD
VODYQRVWQČSRGHSViQDPtURYiGRKRGDSĜtPRYH9DWLNiQX3ĜLWpSĜtOHåL
WRVWLVHRWHYĜHQČDVYHONêPX]QiQtPPOXYLORRPLPRĜiGQpPRVREQtP
SĜtQRVX NDUGLQiODGLSORPDWD NWHUê VH YãDN RQRKR VODYQRVWQtKR DNWX
QHGRåLO=HPĜHOWRWLå~QRUDYětPČDSRKĜEHQE\OYNDUPHOLWiQ
VNpPNOiãWHĜHYH9HWUDOOHYHGOHVYpKRYHONpKRXþLWHOHDSĜtWHOHNDUGL
QiOD7DUGLQLKR
=GHQČN0DUHã
=DKiMHQtYDWLNiQVNpKRNRQFLOX LOXVWUDþQtIRWR
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ůj Otče, odevzdávám se ti,
učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou
učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si
nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne,
na všech tvých tvorech, můj Bože.

Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti
ji, můj Bože s celou láskou svého srdce, protože tě
miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou
důvěrou, protože jsi můj Otec.
(Charles de Foucauld)

