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V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry!
Pane Ježíši Kriste, jsi naší jistotou a pokojem. Pomáhej nám žít
poctivě a pravdivě, aby naše svědectví o Tobě pronikalo k srdcím
všech. Prosíme Tě za přípravu Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie nám dej svého Svatého Ducha, který
promění naše srdce. Zdrávas Maria...
7DWRPRGOLWEDVFKYiOHQiþHVNREXGČMRYLFNêPELVNXSHPPRQV-LĜtP3DćRXUHP2)0&DS
MHVRXþiVWtSĜtSUDY\QD;;9,6YČWRYêGHQPOiGHåHNWHUêVHXVNXWHþQtVUSQDYH
ãSDQČOVNpP0DGULGX

Instalace nových kanovníků
V pondělí 6. prosince, na svátek patrona diecéze sv. Mikuláše,
se v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích konala titulární slavnost.
Její součástí byla slavnostní liturgie nešpor, při níž byli instalováni nově jmenovaní kanovníci katedrální kapituly sv. Mikuláše - světící biskup Mons. Pavel Posád, generální vikář P. Adolf
Pintíř a děkan katedrály P. ThDr. Zdeněk Mareš.
Foto: Růžena Švecová

Noví kanovníci složili přísahu a pronesli Vyznání víry.

Mons. František Sobíšek a nový kanovník dr. Zdeněk Mareš

Dr. Zdeněk Mareš děkuje proboštu kapituly mons. Josefu Kavalemu
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9QDGFKi]HMtFtYiQRþQtGREČVLSĜLSRPHQHPHMHGLQHþQRXD]YOiãWQtXGiORVWYWČOHQt%RåtKR6\QD
-DNVHGRþWHPHYNDWHFKLVPXÄYtUDYHVNXWHþQpYWČOHQt%RåtKR6\QDMHUR]OLãRYDFtP]QDPHQtP
NĜHVĢDQVNpYtU\³6ORYRVHVWDORWČOHPDE\FKRPPČOL~þDVWQD%RåVNpSĜLUR]HQRVWL-HGHQ]QHM
YČWãtFKWHRORJLFNêFKDXWRULWVY7RPiã$NYLQVNêĜtNiÄ-HGQRUR]HQê%Råt6\QFKWČMHQiVXþLQLW
~þDVWQêPLVYpKRERåVWYtY]DOQDVHEHQDãLSĜLUR]HQRVWDE\NG\åVHVWDOþORYČNHP]OLGtXGČODO
ERK\³ 1DG %RåtP YWČOHQtP D MHKR Yê]QDPX SUR þORYČND VH ]DP\VOHO WDNp YH VYpP YêNODGX
QD9\]QiQtYtU\
ýOiQHN.WHUêVHSRþDO]'XFKD6YDWpKRQDURGLOVH]0DULH3DQQ\
.ĜHVĢDQPXVtYČĜLWQHMHQY6\QD%RåtKRDOHLYMHKRYWČOHQt6YDWê-DQSRWpFRĜHNOPQRKRYČFt
VORåLWêFKDREWtåQêFKNSRFKRSHQtSRXNi]DOQDMHKRYWČOHQtNG\åĜHNOD6ORYRVHVWDORWČOHP
$DE\FKRPQČþHPX]WRKRPRKOLSRUR]XPČWXYHGXGYDSĜtNODG\-H]ĜHMPpåH6\QX%RåtPXQHQt
QLFWDNSRGREQpMDNRVORYRSRþDWpYQDãHPVUGFLDYãDNQHSURQHVHQp'RNXGMHWRWRVORYRYVUGFL
þORYČND QH]Qi KR QLNGR MLQê QHå WHQ NGR KR Y\P\VOHO 7DN L 6ORYR %Råt GRNXG E\OR Y VUGFL
2WFRYČQLNGRNURPČ2WFHQH]QDO.G\åYãDNQDVHEHY]DORWČORWDNMDNRVHVORYRVWiYiKODVHP
WHKG\VHSRSUYpVWDOR]MHYQêPDSR]QDWHOQêP3RWRPVHXNi]DOQD]HPLDUR]PORXYDOVOLGPL
'DOãt SĜtNODG DþNROLY POXYHQp VORYR O]H SR]QDW VOXFKHP SĜHVWR MH QHO]H VSDWĜLW DQL VH KR
GRWNQRXWNG\åMHYãDN]DSViQRQDSDStUXO]HKRVSDWĜLWLVHKRGRWNQRXW7DNVHL6ORYR%RåtVWDOR
YLGLWHOQêPDKPDWDWHOQêPNG\åE\ORYQDãHPWČOHMDNRStVPR$MDNRVHOLVWLQDQDQtåMH]DSViQR
VORYR NUiOHQD]êYiNUiORYVNêPVORYHPWDNVH L þORYČNV QtPåMH6ORYR%RåtVSRMHQR Y MHGQp
K\SRVWD]LQD]êYi6\QHP%RåtP
«
= WČFKWR ~YDK VH PĤåHPH SRXþLW =D SUYp VH MLPL XSHYĖXMH QDãH YtUD .G\E\ QiP WRWLå QČNGR
Y\SUiYČORQČMDNpY]GiOHQp]HPLYHNWHUpViPQHE\OQHYČĜLOLE\FKRPPXWDNMDNRNG\E\WDPE\O
'ĜtYHQHå.ULVWXVSĜLãHOQDVYČWSUDRWFRYpDSURURFLD-DQ.ĜWLWHOQiPQČFRR%RKXĜtNDOL3ĜHVWR
MLPOLGpQHYČĜLOLWROLNMDNR.ULVWXNWHUêE\OV%RKHPDGRNRQFHVQtPE\OMHGQR3URWRMHPQRKHP
SHYQČMãtYtUDNWHUiQiPE\ODSĜHGiQD.ULVWHP%RKDQLNG\QLNGRQHYLGČOMHGQRUR]HQê6\QNWHUê
MHYQiUXþL2WFRYČQiPRQČPĜHNO3URWRQiPMVRXSRSĜtFKRGX.ULVWD]ĜHMPiPQRKiWDMHPVWYt
NWHUiE\ODGĜtYHVNU\WD
3RNUDþRYiQtQDVWUDQČ
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~W  ýHVNp%XGČMRYLFHELVNXSVWYt±3RVWJUDGXiOELVNXS-LĜt


ýHVNp%XGČMRYLFH0HWURSRO±$GYHQWQtYHþHU-LKRþHVNpXQLYHU]LW\ELVNXS-LĜt


3UDKD±5DGD&KDULW\ELVNXS3DYHO

VW 
0LOHYVNR±9LNDULiWQtNRQIHUHQFHYLNDULiWX3tVHNELVNXS-LĜt


6WDFK\.ĤVRY  6YČFHQt NDSOH Y 'RPRYČ SUR VHQLRU\  KRG  ± ELVNXS


3DYHO

þW 
3UDKD$UFLELVNXSVNêVHPLQiĜ±0ãHVY KRG ±ELVNXS-LĜt


ýHVNp%XGČMRYLFH±.RQFHUW&KDULW\±ELVNXS3DYHO

Si  ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH0ãHVYSUR%LVNXSVNpJ\PQi]LXP


KRG ±ELVNXS3DYHO


ýHVNp%XGČMRYLFHVY9RMWČFK±0ãHVYSUR3URJODV KRG ±ELVNXS3DYHO

QH  ýHVNp%XGČMRYLFHýHVNêUR]KODV±$GYHQWQtNRQFHUW KRG ±ELVNXS3DYHO

SR  /LQ]25)±3ĜHGiQt%HWOpPVNpKRVYČWOD±ELVNXS-LĜt

~W  ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±3ĜHGiQt%HWOpPVNpKRVYČWOD


KRG PãHVY KRG ±ELVNXS-LĜt


'ROQt%XNRYVNR9iQRþQt]StYiQt KRG ±ELVNXS3DYHO

VW 
ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±9êURþtSRVYČFHQtNDWHGUiO\PãHVY


KRG ±REDELVNXSRYp


9HVHOtQ/XåQLFt'ĤPVY)UDQWLãND±0ãHVY KRG ±ELVNXS3DYHO


ýHVNp%XGČMRYLFHELVNXSVWYt±9HþHĜHVERKRVORYFL±REDELVNXSRYp

þW 
9HVHOtQ/XåQLFt'ĤPVY)UDQWLãND9iQRþQtYHþHĜH KRG ±ELVNXS3DYHO

Si  ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±3ĤOQRþQtPãHVY KRG ±ELVNXS


-LĜt


6WUDNRQLFHNRVWHOVY0DUNpW\±0ãHVYSURGČWL KRG 


6WUDNRQLFHNRVWHOVY3URNRSD3ĤOQRþQtPãHVY KRG ±ELVNXS3DYHO

VR  ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±6ODYQRVW1DUR]HQt3iQČ KRG 


±ELVNXS-LĜt


3RGVUS6ODYQRVW1DUR]HQt3iQČ KRG ±ELVNXS3DYHO


6WUDNRQLFH6ODYQRVW1DUR]HQt3iQČ KRG ±ELVNXS3DYHO


-LQtQ6ODYQRVW1DUR]HQt3iQČ KRG ±ELVNXS3DYHO

Si  ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±0ãHVY KRG ±REDELVNXSRYp

VR  ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±6ODYQRVW0DWN\%Råt3DQQ\0DULH


KRG ±ELVNXS-LĜt


ýHVNê.UXPORY6ODYQRVW0DWN\%Råt3DQQ\0DULH KRG ±ELVNXS3DYHO

QH  =ODWi.RUXQDNRVWHO1DQHEHY]HWt30DULH±0ãHVY KRG ±ELVNXS3DYHO

þW 
ýHVNp%XGČMRYLFHNDWHGUiODVY0LNXOiãH±6ODYQRVW=MHYHQt3iQČ KRG 


±ELVNXS-LĜt
ÒGDMHMVRXSRGOHVWDYXYGREČX]iYČUN\SĜtSDGQp]PČQ\QHMVRXY\ORXþHQ\
SD
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Obnova chrámu v Žihobcích
6YĤM YHONê GHQ SURåtYDOD REHF D IDUQRVW äL
KREFHQD6XãLFNXOLVWRSDGXOHWRãQtKRURNX
3RQiURþQpVWDYHEQtUHNRQVWUXNFLE\OYČĜtFtP
L ãLURNp YHĜHMQRVWL ]QRYXRWHYĜHQ PtVWQt IDUQt
NRVWHO3URPČQČQt3iQČ
3ĜL VODYQRVWQt ERKRVOXåEČ FKUiP SRåHKQDO
DSRVYČWLOGLHFp]QtELVNXS0RQV-LĜt3DćRXU
]DDVLVWHQFHJHQHUiOQtKRYLNiĜHåLKREHFNpKR
URGiND3$GROID3LQWtĜHDGDOãtFKGXFKRYQtFK
2SUDY\ åLKREHFNpKR NRVWHOD VH UHDOL]RYDO\
]DY\GDWQpSRGSRU\PtVWQtREFHDFtUNYH7DWR
DNFHE\OD]QDþQČQiURþQiQHMHQSURQH]Y\NOH
YHONpUR]PČU\QRYRURPiQVNpNRVWHOQtVWDYE\
DOHSĜHGHYãtP]GĤYRGĤKDYDULMQtKRVWDYXNUR
YĤ D VWĜHFK 9HGOH VWĜHãQtFK NRQVWUXNFt E\O\
SHþOLYČ REQRYHQ\ YQČMãt IDViG\ RNQD ĜDGD
~SUDY VH SURYiGČOD XYQLWĜ SĜHGHYãtP UHVWDX
URYiQtKLVWRULFNpGRERYpYêPDOE\LQWHULpUX
5HNRQVWUXNFHNRVWHODE\ODDOHRKURåHQDQHERĢ
ětPVNRNDWROLFNiIDUQRVWäLKREFHVLFHSĤYRG
3RNUDþRYiQt]HVWUDQ\

=DGUXKp]WČFKWR~YDKSRYVWiYiQDãHQDGČMH-H
WRWLå ]ĜHMPp åH %Råt 6\Q NWHUê QD VHEH Y]DO
QDãHWČORNQiPQHSĜLãHO]QČMDNpKRQHSDWUQpKR
GĤYRGX DOH N QDãHPX YHONpPX XåLWNX 8GČODO
V QiPL MDNêVL REFKRG NG\å QD VHEH Y]DO QDãH
åLYp WČOR D UiþLO VH QDURGLW ] 3DQQ\ DE\ QiP
SRVN\WOVYpERåVWYt6WDOVHþORYČNHPDE\þOR
YČND XþLQLO ERåVNêP 6NU]H QČKR MVPH YtURX
]tVNDOLSĜtVWXSNWpWRPLORVWL9QtVWRMtPHDFKOX
EtPH VH QDGČMt åH GRViKQHPH VOiY\ %RåtFK
V\QĤ
=D WĜHWt Y QiV W\WR ~YDK\ UR]QČFXMt OiVNX 1LF
WRWLåQHQtWDN]ĜHMPêP]QDPHQtPERåVNpOiVN\
QHåWRåH%ĤK6WYRĜLWHOYãHKRVHVWDOVWYRĜHQtP
Qiã3iQVHVWDOQDãtPEUDWUHP6\Q%RåtVHVWDO
V\QHP þORYČND 7DN %ĤK PLORYDO VYČW åH GDO
VYpKRMHGLQpKR6\QD=WpWR~YDK\VHWHG\PXVt
UR]QtWLWDY]SODQRXWOiVNDN%RKX
=DþWYUWpMVPHWRXWR~YDKRXYHGHQLN]DFKRYiQt
þLVWRW\ QDãt GXãH 1DãH SĜLUR]HQRVW E\OD WRWLå
VSRMHQtPV%RKHPQDWROLNSRY]QHVHQDDSRYê
ãHQDåHE\ODSĜLMDWDN~þDVWLQDERåVNpRVREČ
3URWRSRYWČOHQtDQGČOQHGRYROLODE\VHPXVY
-DQ NODQČO L NG\å WR SĜHGWtP VWUSČO GRNRQFH
RGQHMYČWãtFKSUDRWFĤ.G\åVLMHþORYČNYČGRP
WpWR SRFW\ D XYDåXMH R Qt PXVt SRKUGDW VHERX
DVYRXSĜLUR]HQRVWtDQHYiåLWVLMtNYĤOLKĜtFKX
6Y3HWUĜtNi7tPQiPGDURYDOY]iFQiDSĜHYH
OLNi ]DVOtEHQt DE\FKRP VH WDN VWDOL ~þDVWQêPL
ERåVNpSĜLUR]HQRVWLDXQLNOL]KRXEČGRQtåVYČW
åHQHMHKR]YUiFHQiWRXKD
=DSiWpQiVSĜLWpWR~YD]HUR]QČFXMHWRXKDGRMtW
NH .ULVWX .G\E\ PČO WRWLå QČMDNê NUiO EUDWUD
DE\OE\RGQČKRY]GiOHQMLVWČE\VLWHQWREUDWU
SĜiO N QČPX SĜLMtW EêW V QtP D ]ĤVWDW X QČM
$ SURWRåH .ULVWXV MH Qiã EUDWU PXVtPH WRXåLW
DE\FKRPE\OLVQtPDDE\FKRPVHVQtPVSRMLOL
.GH MH WČOR WDP VH VOpWQRX L VXSL , DSRãWRO VL
SĜiO RGHMtW D EêW V .ULVWHP$ WRWR SĜiQt Y QiV
URVWHNG\åUR]MtPiPHR.ULVWRYČYWČOHQt
6Y 7RPiã $NYLQVNê ,Q V\PEROXP DSRVWROR
UXP
Tereza Poštová

QČ GRVWDOD SĜtVOLE YtFH QHå SDWQiFWLPLOLyQRYp
GRWDFH]5HJLRQiOQtKRRSHUDþQtKRSURJUDPX
DOH NYĤOLNRUXSþQtPXVNDQGiOX E\O\YãHFKQ\
GRWDFHQDGORXKRXGREX]DEORNRYiQ\)DUQRVW
SRGDODWUHVWQtR]QiPHQtNWHUpE\ORRGORåHQR
3ĜHVWR QDNRQHF YãH GREĜH GRSDGOR D SHQt]H
]Yê]Y\5HJLRQiOQtKRRSHUDþQtKRSURJUDPX
QDDNFLYäLKREFtFKE\O\SĜL]QiQ\DOHDå]D
þiWNHPOLVWRSDGX
5HNRQVWUXNFH WUYDOD RG ~QRUD GR OLVWRSDGX
D Y\åiGDOD VL FHONRYp QiNODG\ SĜHV RVPQiFW
PLOLyQĤNRUXQ$E\RSUDY\NRVWHODPRKO\EêW
UHDOL]RYiQ\ EH] SĜHUXãHQt Y SĤYRGQČ SOiQR
YDQêFK WHUPtQHFK YãHFKQ\ IDNWXU\ SUĤEČå
QČ KUDGLOD ětPVNRNDWROLFNi IDUQRVW äLKREFH
]SĤMþHNNWHUpSRVN\WOR%LVNXSVWYtþHVNREX
GČMRYLFNp
6ODYQRVW]QRYXY\VYČFHQtREQRYHQpKRFKUiPX
Y äLKREFtFK VH NRQDOD ]D QHEêYDOpKR ]iMPX
YHĜHMQRVWL]PtVWDLãLURNpKRRNROt%RKRVOXå
EXKXGHEQČGRSURYRGLO\GRPiFtVRXERU\±SR
þHWQêGČWVNêSČYHFNêVERU6YDWRERU]H6XãLFH
VH VERUPLVWUHP -RVHIHP %DLHUOHP D GHFKRYi
KXGED -RVHID 1DXãH 9 SURPOXYČ GLHFp]QtKR
ELVNXSD-LĜtKR3DćRXUDSĜtWRPQp]YOiãĢ]DXMD
ODVORYDYČQRYDQiSRVWDYHQtNĜHVĢDQĤYGQHãQt

VHNXODUL]RYDQpVSROHþQRVWL
2VODY\ ]QRYXRWHYĜHQt REQRYHQpKR åLKREHF
NpKRFKUiPXYROQČSRNUDþRYDO\F\NOHPäLKR
EHFNpKR DGYHQWX NWHUê Y\YUFKROt YiQRþQtP
Y\VWRXSHQtP GČWt D POiGHåH ] PtVWD D RNROt
RGUXKpPVYiWNXYiQRþQtPSURVLQFH
9 GREČ YODVWQtKR DGYHQWX QHGČOQt ERKRVOXå
E\YäLKREFtFK]NUiãOLO\]SČYHPVRXERU\SUR
GXFKRYQt KXGEX &KUiPRYêP SURVWRUHP WDN
]QČO JUHJRULiQVNê FKRUiO ]SČY\ VWDURVORYČQ
VNp E\]DQWVNp OLWXUJLH DGYHQWQt StVQČ ] þHV
NêFKEDURNQtFKNDQFLRQiOĤLVWDURþHVNpURUiW\
$GYHQWQtPQiYãWČYQtNĤPåLKREHFNpKRREQR
YHQpKRNRVWHODVHWDNRWHYĜHODMHGQD]GDOãtFK
SĜtOHåLWRVWtSR]QiYDWUR]PDQLWpGČGLFWYtNĜHV
ĢDQVNpNXOWXU\
-H WĜHED SĜLSRPHQRXW åH äLKREHþWt SRGSRĜLOL
REQRYX VYpKR NRVWHOD QHMHQ KPRWQêPL GDU\
DSUDFtDOHWDNpPRGOLWEDPLDYODVWQtGXFKRYQt
REQRYRX3RFKRSLOLåHVYRXREHFVYpVSROH
þHQVWYtVYĤMNRVWHO±FtUNHYPXVtEXGRYDWWDNp
]HYQLWĜGXFKRYQČ
9ODGLPtU+RUSHQLDN
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Ohlédnutí za Národní poutí do Říma
Ve dnech 9.-11. listopadu 2010 proběhla národní pouť do Říma. Pouť se konala za účasti více než 1300 poutníků z Čech a Moravy,
mezi nimi 13 biskupů, stovka kněží a další
stovka seminaristů. Z naší diecéze se zúčastnilo pouze několik desítek osob, ale Bohu díky
za ně. Hlavním důvodem této národní poutě
bylo poděkování za loňskou návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice. Mnoho poutníků si jistě přivezlo i vlastní prosby
a díky a ty svých příbuzných, přátel a farníků,
kteří se nemohli zúčastnit.
Bylo velkým požehnáním, že ti, kteří zůstali
doma, mohli sledovat národní pouť prostřednictvím radia Proglas a Tv Noe, a to buď v televizi, nebo přes internet. Zahajovací poutní
mše sv. se konala v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a primas moravský. Ve své homilii
přiblížil význam této baziliky pro slovanské
národy: „Když v roce 867 připutovali do Říma
svatí bratři Cyril a Metoděj, aby si vyžádali
schválení liturgických knih ve slovanském jazyce, stalo se to právě zde. Tady slavnostně
položil na oltář bohoslužebné knihy ve staroslověnštině papež Hadrián II., aby vyjádřil
jejich schválení. Tady se poprvé slavila mše
svatá ve slovanském jazyce.“ Přítomen byl i 1.
místopředseda vlády a ministr zahraničních
věcí kníže Karel Schwarzenberg, který během
Národní poutě do Říma vedl vládní delegaci.
Vyvrcholení národní poutě bylo ve středu 10.
listopadu 2010, kdy se konala generální audience u Svatého otce. My, poutníci z Čech
a Moravy, mezi nimi i vládní delegace a první
dáma Livie Klausová, zastupující svého manžela, prezidenta ČR Václava Klause, jsme měli
tu čest zvláštní audience se Svatým otcem. Benedikt XVI. nás dokonce pozdravil v českém
jazyce mj. těmito slovy: „Srdečně zdravím
vás, poutníky z České republiky, kteří jste se
zde sešli v tak hojném počtu, abyste oplatili

mou návštěvu, kterou jsem s radostí vykonal
ve vaší zemi v minulém roce. Milí přátelé, vítám vás! Uchovávám si milou a vděčnou vzpomínku na svou příjemnou cestu do vaší krásné
země.“ Čeští a moravští poutníci doprovázeli audienci zpěvy a z mnoha úst zněl hlasitý
slogan: Děkujeme, svatý otče. Toto setkání
s papežem, byť na dálku, bylo opravdu mimořádnou událostí.
Odpolední mše svatá v bazilice sv. Petra, při
které sloužil jako hlavní celebrant arcibiskup
Dominik Duka, byla též velice silným zážitkem umocněným vědomím, že se nacházíme
v centru naší katolické církve. V souvislosti se
svátkem papeže Lva Velikého vzpomněl arcibiskup Duka na to, jak papež dvakrát zachránil
město Řím před barbary a od té doby se nazývá římský biskup „papa – otec“. Na závěr mše
svaté vybídl poutníky, aby upevnili svou víru,
a vyslovil přání, aby jim pouť pomohla k poznání toho, kdo je „skálou“ v jejich rodinách
a v naší církvi.
V dopoledních hodinách čtvrtka 11. listopadu
se poutníci sešli v bazilice sv. Jana v Lateránu. Tento překrásný chrám a důstojná liturgie (mj. i díky perfektní ministrantské službě
pražských bohoslovců) značně přispěly k hlubokému prožitku posvátné liturgie. Hlavním
celebrantem této závěrečné mše svaté byl
kardinál Miloslav Vlk. Ve svém úvodu uvedl, že bazilika sv. Jana v Lateránu je římskou
katedrálou samotného papeže jako římského biskupa. Také připomněl, že naše pouť je
„setkání naší místní církve s církví univerzální, celosvětovou, tak jako papežova návštěva
u nás byla setkáním univerzální církve, kterou
papež reprezentuje, s církví místní u nás. Těmito vzájemnými návštěvami se konkretizuje
a prohlubuje skutečnost církve, univerzálního
společenství věřících vedených biskupy pod
předsednictvím Petrova nástupce. Je to setkání nejen s církví dnešní, ale také cesta k jejím
i našim kořenům, ke hrobům apoštolů“.

Čeští a moravští bohoslovci na náměstí sv. Petra

Bezprostředně po závěru mše svaté se poutníci přemístili do nedaleké baziliky Svatého
Kříže Jeruzalémského. Vítal nás tam opět pan
kardinál Vlk, protože tato bazilika je jeho titulárním kostelem. Ve svém úvodu vysvětlil,
že se jedná o tradice, sahající až do 11. století,
kdy symbolický titul kardinál získávali římští
kněží, kteří byli papežovými poradci sídlící u významných bazilik. Když byli později
jmenováni kardinály i jiní biskupové než římští, „dostávali“ alespoň symbolicky některé
významné římské baziliky. V této bazilice se
slavnostně zakončila národní pouť modlitbou
Anděl Páně, bohoslužbou slova a pobožností
k ostatkům Kristova kříže, které se nacházejí
právě na tomto místě. Cílem naší poutě byl dle
slov pana kardinála „na závěr naší pouti vsadit kříž, živý kříž do našeho života“. Po té co
dlouhá řada poutníků následovala své biskupy
v uctívání Svatého kříže, zaznělo slavnostní
Te Deum: „Bože chválíme Tě!“, při kterém
se mnoho srdcí zachvělo a někomu i ukápla slza. Nechci Vás okrást o závěrečná slova
velvyslance ČR při Svatém stolci, JUDr. Pavla
Vošalíka: „Kdykoli se s Jeho Svatostí mám tu
čest potkat, vždy se v uplynulých třinácti měsících vracel ke své návštěvě u nás a vždy to bylo
s upřímnou radostí a vděčností. Nejinak tomu
bylo i včera, kdy během generální audience
Jeho Svatost znovu zopakoval, jak je vděčný
za to, že naši zemi mohl navštívit (…) a dodal:
‚Já jsem velmi šťastný, pane velvyslanče. Vidíte, kolik poutníků od Vás přišlo.’“
Byla to opravdu znamenitá pouť, kterou málo
z poutníků zapomene a nikdo nebude litovat,
že vynaložil ﬁnance a úsilí. Samotná přítomnost mezi poutníky byla velkým požehnáním
pro každého z nás.
Česká televize bude v rámci pořadu „Cesty
víry“ dne 5. prosince 2010 na ČT2 vysílat
dokument od této pouti. DVD nahrávky si
můžete objednat u Tv Noe, a to buď emailem (vysilani@tvnoe.cz), poštou (Kostelní
nám. 2, 702 00 Ostrava) nebo telefonicky
(595 177 301).
Mgr. Tomas van Zavrel,
jáhen Římskokatolické farnosti Tábor
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O jihočeských betlémech s Janem Rodou
9VRXYLVORVWLVQDGFKi]HMtFtGRERXYiQRþQtMVPHVHVHWNDOLVGRNXPHQWiWRUHPD]QDOFHPEHWOpPĤLQJ-DQHP5RGRX
 NWHUêMLåĜDGXOHWVSROXSUDFXMHV%LVNXSVWYtPþHVNREXGČMRYLFNêP
89DãHKRMPpQDMHWLWXOLQåHQêUPĤåHWHQiP
SUR]UDGLWMDNiMH9DãHSĤYRGQtSURIHVHMDN
MVWHVHGRVWDONEHWOpPĤPDNG\VH]DþDOSUR
MHYRYDWYiãLQWHQ]LYQt]iMHPRQČ"
-VHPDEVROYHQWHPþHVNREXGČMRYLFNpVWDYHEQt
SUĤP\VORYp ãNRO\ D VWDYHEQt IDNXOW\ ý987
Y3UD]H,NG\åMVHP]DþtQDOMDNRRGERUQêXþL
WHOQDSUĤP\VORYpãNROHYH9RO\QLSUDNWLFN\
FHOê SURGXNWLYQt YČN MVHP E\O SURMHNWDQWHP
YRGRKRVSRGiĜVNêFK VWDYHE  .RĜHQ\ ]iMPX
REHWOpP\YLGtPYUDQpPPOiGtNG\åPLGČ
GHþHN XND]RYDO NUiVX SUDåVNêFK NRVWHOQtFK
EHWOpPĤ9HVWĜHGQtPYČNXVHĜH]EiĜVWYtVWDOR
PêPNRQtþNHPDWRE\OMLåMHQNURNNWRPX
DE\FKViP]DþDOY\ĜH]iYDWEHWOpP\=DMtPDOD
PQH KLVWRULH ]REUD]RYiQt .ULVWRYD QDUR]HQt
D SR]QDQp  MVHP VH VQDåLO YNOiGDW GR VYêFK
SUDFt 6WDO MVHP VH þOHQHP ýHVNRVORYHQVNp
KRVGUXåHQtSĜiWHOEHWOpPĤDSRVOp]H6SRONX
þHVNêFKEHWOHPiĜĤ9SRVOHGQtFKOHWHFKMVHP
VH VRXVWĜHGLO QD GČMLQ\ FKUiPRYêFK EHWOpPĤ
YHWĜHFKþHVNêFKUHJLRQHFKVHNWHUêPLMHPĤM
åLYRWVSMDW
.WHUp UHJLRQ\ WR MVRX D QD FR VH SĜL VWXGLX
EHWOpPĤ]DPČĜXMHWH"
7ČåLãWČ Pp SUiFH MH Y GRNXPHQWDFL FKUiPR
YêFKEHWOpPĤþHVNREXGČMRYLFNpGLHFp]H7XWR
SUiFL Y\NRQiYiP SUR 'LHFp]Qt NRQ]HUYiWRU
VNpFHQWUXPNGHMVRXMHGQRWOLYpGRNXPHQWD
FHXNOiGiQ\YHOHNWURQLFNpSRGREČ'RVDYDG
QtVRXERUWpPČĜGYRXVHWEHWOpPĤMHMLåGRVWL
YHONêDE\XNi]DOQDMLVWiVSHFL¿NDYWpWRRE
ODVWL 'UXKRX D WĜHWt REODVWt SR]QiYiQt MVRX
NRVWHOQt EHWOpP\ QD âOXNQRYVNX NGH VH Yê
UD]QČXSODWQLORSRXþHQpOLGRYpĜH]EiĜVWYtSĜL
WYRUEČ MHVOLþHN Y\WYiĜHQêFK Y QD]DUpQVNpP
VW\OX6SUDåVNêPLEHWOpP\MVHPVSMDWSUiYČ

,QJ-DQ5RGDVHViPDNWLYQČYČQXMHĜH]EiĜVWYt

%HWOpPY]iSDGRþHVNpP.ROLQFLSDWĜtNQHPQRKDH[HPSOiĜĤPNWHUpVHGRFKRYDO\NRPSOHWQtVPLQL
PHPSR]GČMãtFK]iVDKĤ

EHWOpP\REMHGQiYDO\XþHVNêFK¿UHPDOHWpå
X MLKRW\UROVNêFK 3ĜtNODGHP PĤåH EêW SUDå
VNê]iYRG)9%XNDSĜtEUDPVNpĜH]EiĜVWYt
-HQČFRSUREHWOpP\YREODVWLMLåQtFKDMLKR
SDQD - 3URFKi]N\ D ]iYRG ) 6WXÀHVVHUD ]H
]iSDGQtFK ýHFK FKDUDNWHULVWLFNp" 1ČMDNp
6W 8OULFK 3R Y]QLNX &KUiPRYpKR GUXåVWYD
VSROHþQp ]QDN\ SURGXNFH XUþLWêFK GtOHQ Y 3HOKĜLPRYČ E\O\ QHMHGQRX EHWOpP\ GLVWUL
VSHFL¿NDDSRG"
EXRYiQ\SĜHVWRWRGUXåVWYRSURQČåSUDFRYDOL
3URFKUiPRYpEHWOpP\þHVNREXGČMRYLFNpGLH QD SĜtNODGVRFKDĜL9iFODY$QGUHV D -DQ 3ĜH
Fp]HMHFKDUDNWHULVWLFNpåHMVRXSĜHYiåQČY\ URYVNê-HMLFKEHWOpP\MVRXYMLåQtFKýHFKiFK
WYRĜHQ\YXPČOHFNêFKĜH]EiĜVNêFK]iYRGHFK UR]ãtĜHQ\DWRLYViGURYêFKNRSLtFK
NWHUpGRGiYDO\EHWOpP\RGSĜHORPXD
VWROHWt GR NRQFH þW\ĜLFiWêFK OHW )DUQRVWL VL .WHUpEHWOpP\9iVQHMYtFHSĜHNYDSLO\"'RãOR
N QČMDNêP Yê]QDPQêP REMHYĤP GČO GRVXG
QH]QiPêFK"
3ĜL SURYiGČQt GRNXPHQWDFH QD 7ĜHERĖVNX
PQH SĜHNYDSLOR åH VH Y MHGQp IDUQRVWL QDOp
]i EHWOpP Y\UREHQê SĜHGQtP VHYHURþHVNêP
OLGRYêP ĜH]EiĜHP ]H âOXNQRYVND 6LJQDWXUD
LUXNRSLVLGHQWL¿NXMtDXWRUD)UDQ]H5RVFKHKR
NWHUê Y\ĜH]iYDO VYp EHWOpP\ Y GXFKX ELEOLF
NpKR URPDQWLVPX -HKR WYRUED MH X]QiYDQi
L Y VRXVHGQtP 1ČPHFNX 2SDþQČ QD âOXN
QRYVNX YãDN QHQDMGHPH åiGQê NRVWHOQt EHW
OpP ] þHVNp ĜH]EiĜVNp GtOQ\ 'iOH MVHP E\O
SRWČãHQ åH VH Y GHSR]LWX GRFKRYDO GHVNRYê
EHWOpP ] 0OiN\ 2GERUQi OLWHUDWXUD QD QČM
XSR]RUĖRYDODMLåYURFHYSRVOHGQtGREČ
YãDN QHE\O Y SRXWQtP NRVWHOH VWDYČQ -H GR
NODGHPåHLYMLåQtFKýHFKiFKE\O\]KRWRYR
YiQ\PDORYDQpGHVNRYpEHWOpP\MDNRGRNODG
VWDUãtWYĤUþtWHFKQLN\
SURWRåHYWRPWRPČVWČQ\QtE\GOtPDSURåt
YiPYiQRþQtVYiWN\

0RKO E\VWH Y\MPHQRYDW DOHVSRĖ QČNWHUp
]YOiãWQRVWLDNXULR]LW\LNRQRJUD¿FNp]DMtPD
YRVWL"
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%HWOpPY6REČVODYLGtORPRUDYVNpKRYêWYDUQtND0HWRGČMH)ORULDQD

ýHVNREXGČMRYLFNi GLHFp]H MH ~]HPt YH NWH
UpPSRGORXKiOpWDåLORYHGOHVHEHþHVNpDQČ
PHFNpHWQLNXP-HãWČGQHVPĤåHPHY\VWRSR
YDWUR]GtO\YSRMHWtNRVWHOQtFKMHVOt%LEOLFNê
SĜtEČK SĜHQHVHQê GR NUDMH WYĤUFH PĤåHPH
YLGČWYNUiVQêFKVREČVODYVNêFKMHVOtFK0HWR
GČMH)ORULDQDYDUKDQtNDDĜH]EiĜHV\QDNĜHV
ĢDQVNpKR P\VOLWHOH -RVHID )ORULDQD ]H 6WDUp
ětãH QD 0RUDYČ .DãSHUVNRKRUVNp NRVWHOQt
MHVOH]DSĤMþHQpGRPtVWQtKRPX]HDY\]DĜXMt
SURVWRXOLGRYRX]ERåQRVWQČPHFNpKRWUXKOiĜH
DĜH]EiĜH,JQiFH0DFND9REODVWLSRKUDQLþt
NGHPQRKpIDUQRVWL]DQLNO\QHERMVRXWUYDOH
SR]QDPHQiQ\GQHVMHQYêMLPHþQČQDOH]QHPH
SĤYRGQt EHWOpP\ .DåGi XFKRYDQi MHGQRWOL
YRVWMHVYêP]SĤVREHPSR]RUXKRGQiDPČOD
E\ Mt EêW YČQRYiQD ]YêãHQi SpþH %\Ģ E\ WR

E\ODMHQMHGQD¿JXUNDHWQRJUD¿FN\]DMtPDYi
MDNRQDSĜ]HãXPDYVNpKR5HMãWHMQD
.WHUê 9iP ]QiPê EHWOpP Y GLHFp]L SDWĜt
NQHMYČWãtPDNWHUêNQHMVWDUãtP"
0H]LGĤVWRMQpDUR]PČUQpEHWOpP\QXWQR]D
ĜDGLWEHWOpP]NRVWHODYH=ODWp.RUXQČ=KR
WRYLOMHM]iYRG%ĜHWLVODYD.DIN\]ýHUYHQpKR
.RVWHOFH -GH R SR]RUXKRGQp ĜH]EiĜVNp GtOR
-HGHQ ] QHMVWDUãtFK MLKRþHVNêFK EHWOpPĤ MH
GHVNRYê EHWOpP ] %DYRURYD 9 EHWOHPiĜ
VNp OLWHUDWXĜH EêYi þDVWR SĜLSRPtQiQ 'HVN\
MVRXGQHVWUYDORXVRXþiVWtPRELOLiĜHPtVWQtKR
FKUiPXMDNRYiQRþQtMHVOHMLåQHMVRXVWDYČQ\
%HWOpPKRGQê~FW\DQXWtFtNSRNRUQpDGRUDFL
MHGtOHPDNDGHPLFNpKRVRFKDĜH)UDQWLãND%tO
ND -H R 9iQRFtFK Y\VWDYRYiQ Y GČNDQVNpP
NRVWHOHY3HOKĜLPRYČ

9tNHQGVHPLQDULVWĤVRWFLELVNXS\

)LJXUNDYQHREY\NOpPRGČYXSRFKi]HMtFt]5HM
ãWHMQD MH SRVOHGQtP ]E\WNHP QHGRFKRYDQpKR
EHWOpPX

&RE\VWHY]Ni]DOVSUiYFĤPIDUQRVWtDIDUQt
NĤP"
$E\LQDGiOHXFKRYiYDOLEHWOpP\YHYiåQRVWL
D YČQRYDOL SR]RUQRVW MHMLFK RFKUDQČ D YKRG
QpPXXORåHQt9ãHPSĜHMLSRåHKQDQpYiQRþQt
VYiWN\
'ČNXMHPH]DUR]KRYRU
5R]KRYRUSĜLSUDYLO-LĜtýHUQê
'LHFp]QtNRQ]HUYiWRUVNpFHQWUXP

JDEME DO BETLÉMA
aneb

JAK SI ZKRÁTIT ČEKÁNÍ
NA ŠTĚDRÝ VEČER
Děkanství u sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích
a Diecézní katechetické středisko
zvou

24. 12. 2010
od 12 do 16 hod.
do klášterního kostela
Obětování Panny Marie
na Piaristickém nám.
-H SRåHKQiQtP PtW GREUpKR RWFH ELVNXSD $ P\ PiPH KQHG GYD 9 EUDWUVNpP GXFKX MVPH
VHVQLPLDVRWFHPJHQHUiOQtPEČKHPGQĤSRVWXSQČVHWNDOLQD'REUp9RGČX6XãLFH.UiVQp
E\ORVSROHþQpSURåtYiQtOLWXUJLHSĜtPRNROHPROWiĜH7RPXSĜLVSČORLWRåHQDãHVSROHþHQVWYt
E\ORNRPSOHWQtPRKOWRWLåSĜLMHWL9RMWČFKNWHUêQDVWRXSLOY]iĜtGRNRQYLNWX
'ČNXMHPH YãHP WĜHP RWFĤP ]D MHMLFK GRSURYi]HQt QD QDãt FHVWČ D PDQåHOĤP 9ROHQFRYêP
]+DUWPDQLF]DY\WYRĜHQtSĜtMHPQpKR]i]HPt
'RPLQLN(WWOHUURþQtN

Příležitost odnést si Betlémské světlo
domů. Pro pohodlné donesení
Betlémského světla do vašich domovů
prosíme lucerny s sebou!
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Čestný doktorát
olomoucké univerzity
pro Karla Skalického

Udělování čestných doktorátů je pro každou univerzitu radostí. Nejedná se o rutinní
vzdělávání a zkoušení, ale o slavnost, kdy je
někdo vyznamenáván za zásluhy. Je to radost a sláva jak pro univerzitu, která čestný
doktorát uděluje, tak i pro vyznamenaného.
Letos při příležitosti dvacátého výročí obnovení teologického studia na olomoucké
univerzitě udělí tato univerzita na návrh
Cyrilometodějské teologické fakulty čestný
doktorát prof. Karlu Skalickému. Důvody,
proč je zrovna prof. Karel Skalický vhodnou osobou pro toto vyznamenání, není
třeba dlouze rozepisovat, neboť jeho život
a dílo jsou dobře známé. Karel sám však
dnes už není jen zasloužilým „věšákem
na metály“. Místo aby si jen užíval všechno to, co ve svém životě získal a udělal, dodnes slouží druhým lidem – kněžskou službou u sv. Prokopa v Českých Budějovicích
a učitelskou službou na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity.
Ve své děkovné řeči nemluví Karel o sobě,
ale o lidech, kteří ho na jeho cestě životem
doprovázeli a jistým způsobem mu ukazovali cestu. I to je charakteristické pro jeho dílo
i působení. Bůh, o kterém přednáší a kterého káže, je vždy Bohem, který miluje lidi
a se kterým člověk není nikdy sám – vede
i ty, kdo ho neznají, po svých stopách, a sesílá nám své pomocníky a spolupracovníky,
aby nám na naší cestě k němu pomáhali.
Milý Karle, blahopřejeme!
Tomáš Machula, děkan TF JU
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SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ
Již několik let o svátku sv. Martina se scházejí děti našeho vikariátu ke slavení tohoto
milého obdivuhodného světce. Inspirovala nás
k tomu zkušenost našich sousedů v Rakousku,
kde jsou oslavy sv. Martina velmi rozšířené.
A když se k nám donesly zprávy, že sestřičky
v Kájově tento svátek náležitě připravují, už
nebylo nad čím váhat.
Poprvé svatomartinská pouť pro děti byla v r.
2004 v Jindřichově Hradci a pak se přenesla
do Třeboně. Důvod byl jednoduchý: „Okolo
Třeboně pasou se tam koně“ a my právě jednoho potřebovali na scénku svatého Martina
na živém koni.
Již se stalo zvykem, že 11. listopadu je na náměstí očekáván sv. Martin. Letos tomu nebylo
jinak. Fanfáry žesťového souboru ZUŠ rozezvučely celé náměstí a scénka (z pera Eriky
Suchanové) ze života svatého Martina mohla
začít. Pokaždé je trochu jiná. Tentokrát byla
z doby Martinova vojenského života, chvíle,
kdy se rozdělil o svůj šat se žebrákem, nechal
se pokřtít a pak přivedl k víře i svou vlastní
maminku. Také dostal dar uzdravovat a křísit.
Herci předvedli scénku úžasně, sklidili potlesk
a děti pak za zvuku trubek zazpívaly: „SLÁVA, MARTINOVI SLÁVA, ŽE SE ROZDĚLIL, BOHA OSLAVIL!“
Rozsvítily se lampiony, lucerničky a průvod
se vydal na cestu za svatým Martinem a jeho
koněm přes zámecký park a budějovickou bránou ke kostelu. Letos bylo překrásné počasí,
žádný sníh jak před pár lety. Děti by si rády
užily lampiony déle a za větší tmy. V děkanském kostele byla již připravena dětská schola
s písní ke sv. Martinovi a v sakristii P. Krystof Henriko, OMI a místní duchovní správce
P. Hugo J. Pitel, OPraem., který děti a jejich
rodiče uvítal.
Při mši svaté mluvil P. Krystof o důležitosti
světla Boží lásky v nás - je to taková lucerna
v srdci každého z nás a všichni, zvlášť rodiče
musí to světélko radosti, krásy a Lásky opat-

rovat. Díky, otče Krystofe, za laskavá slova!
Byla tak účinná, že roztávaly zachmuřené obličeje a po chvíli celý kostel zářil nejen lustry
a pozlacenými oltáři, ale hlavně očima dětí
i rodičů. A všem bylo moc dobře. Jak dobře,
že nás sv. Martin učí dělit se s druhými a stačí
tak málo - ÚSMĚV. A všichni ho tolik POTŘEBUJEME.
V obětním průvodu se nesly také koše s perníkovými koníky sv. Martina, které děti po mši
sv. dostávaly jako malý dárek na cestu. Díky
všem maminkám za přípravu!
K sv. přijímání přistupovaly jak děti, tak dospělí, aby přijali živého Krista ve sv. Hostii,
nebo s ukazovákem na rtech dostali + na čelo.
Ještě druhý den ráno se mnozí probouzeli
s úsměvem na rtech s předsevzetím přinášet
v srdci Boha a dávat druhým radost.
B. Ettlerová

Otec biskup mons. Pavel Posád na tradiční adventní návštěvě v církevní základní škole
Rudolfovská v Českých Budějovicích (pátek 3. 12. 2010).
-i-
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„Pravda a láska nás osvobodí“
Tento citát kardinála Františka Tomáška z r.
1990 se stal mottem slavnostního setkání
u příležitosti 20. výročí výměny dopisů mezi
tehdejší Československou a Německou biskupskou konferencí. Bylo ctí a radostí německé Ackermann-Gemeinde (AG) i českého
Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), že se
mohlo podílet na organizaci této významné
události, která se uskutečnila 18. listopadu
v Arcibiskupském paláci v Praze.
Odpolednímu setkání předcházela dopolední bohoslužba ve svatováclavské
kapli. Program slavnostního
setkání za přítomnosti
několika německých
a českých biskupů
(mezi nimi byl i náš
otec biskup Jiří Paďour) a mnoha významných českých
i německých osobností zahájil jako
hostitel
pražský
arcibiskup mons.
Dominik Duka.
Zdravice
pronesli
Martin Kastler, poslanec EP, spolkový předseda AG, a ing. Jaromír Talíř,
předseda SAG.
Zásadní projevy na téma „Kroky na cestě
ke smíření – 20 let od výměny dopisů mezi
Československou a Německou biskupskou
konferencí“ zazněly z úst arcibiskupa Dr. Roberta Zöllitsche, předsedy NBK, a arcibiskupa Dominika Duky, předsedy ČBK.
Tématem proslovu Karla Schwarzenberga,
ministra zahraničí ČR, byly „Kroky k obnovení česko-německého sousedství – bilance
a výhled po dvaceti letech.“
Závěrečnou modlitbu pronesli prof. Dr. Albert-Peter Rethman, duchovní rádce AG
a P. Adrián Zemek, OPraem., duchovní rádce SAG. Účastníci setkání pak pokračovali
v přátelských rozhovorech v reprezentačních
místnostech arcibiskupského paláce.

Dnes, kdy mezi námi žije stále méně pamětníků, my, Němci, zase stojíme před klíčovým
úkolem zabránit tomu, aby neslýchaný civilizační odpad národního socialismu nebyl zapomenut nebo nedocházelo jen k prázdným,
pomíjejícím vzpomínkám.
Toto se týká otázky systematického vyvraždění
evropských Židů, Romů a Sinti, stejně jako vyhlazovací války na východě Evropy a politického zotročování slovanských národů.
Bez vzpomínky na oběti německé politiky během nejčernějšího období našich
národních dějin by se památka
na německé oběti z tohoto
období ubírala mylným
směrem a ztratila by
historické souvislosti.
Národy Evropy dostaly před dvěma desetiletími novou, úžasnou
šanci. Tzv. krátké století extrémů a pustošení ve jménu radikálních ideologií došlo
ke svému konci.
Lidé ve východní polovině Evropy si vybojovali svobodu. Od té doby můžeme společně jak na východě,
tak na západě utvářet život v míru
a svobodě.
(Arcibiskup Dr. Robert Zollitsch)

CITUJEME Z NĚKOLIKA PROJEVŮ:
Sdružení Ackermann-Gemeinde je od samého
počátku budováno jako otevřené, ekumenicky
založené společenství, které vychází z křesťanských principů, především na nich staví svou
práci, ale je otevřené i sekulární společnosti.
Jinak to ani v české společnosti nemůže být.
Zvláště máme-li dosáhnout našeho cíle – smíření obou národů Čechů a Němců ve společném domu evropské spolupráce. Nechceme
být uzavřeným spolkem „těch, co spolu mluví
a vystačí si sami mezi sebou“, ale naší ambicí
je působit do české společnosti, které o svých
moderních dějinách stále chybí dostatek neideologických a historicky podložených informací.

Každé smíření však předpokládá také pravdivé poznání v duchu Ježíšových slov, že pravda
nás učiní svobodnými (J 8, 31-32).
Je třeba si uvědomit, že i vzájemné vztahy
mezi křesťany poznamenala zášť a nedůvěra,
protože i sféru náboženství ovlivnili démoni
nacionalismu.
V historické i individuální paměti zůstávají
stále přítomna traumata, spojená s katastrofálními důsledky mnichovské dohody 1938,
nacistické okupace českých zemí a poválečného vysídlení německého obyvatelstva, a to
včetně kořenů a souvislostí těchto událostí.
Při pozorném pohledu do všech těchto neuralgických míst vidíme, že jásot vítězů často
umlčel bolest poražených.
Témata naší minulosti by se tak měla stát přes
dosažené výsledky tématem další intenzivní
badatelské práce.
Vedle důkladného zpracování naší historie je
třeba hledat společná témata pro obě církevní
společenství, důležitá pro další vývoj celého
evropského domu, která souvisí s podporou
dialogu mezi sekulárním světem a světem víry,
jak k němu stále vyzývá papež Benedikt XVI.,
zachování křesťanské kultury a identity našeho kontinentu při zachování tolerance a odmítnutí xenofobie a rasismu, solidaritou se sociálně znevýhodněnými a trpícími a stát se tak
alternativou a svědectvím života, vycházející
z podstaty Kristovy evangelijní zvěsti.

(Ing. Jaromír Talíř)

(Arcibiskup Dominik Duka, OP)

Fab.
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Domov svatého Vintíře
na Dobré Vodě u Sušice
se opět rozjíždí
V říjnu letošního roku převzalo Biskupství českobudějovické zpět budovu fary
na Dobré Vodě u Sušice. Několik let se
o zprovoznění zde umístěného penzionu
s restaurací snažili již 3 nájemci.
Nyní se o tento dům starají sami farníci z blízkých Hartmanic. Hned v říjnu se
postarali o zhruba 100 českých a německých účastníků oslavy sv. Vintíře. V listopadu byli s jejich péčí spokojeni českobudějovičtí bohoslovci se svými biskupy
a generálním vikářem. A nyní, 1. prosince, proběhlo setkání členů a příznivců
Občanského sdružení sv. Vintíře, které
podporuje znovuvybavení interiéru kostela. Přes sníh a led na silnicích se dostavilo čtyřicet účastníků. V kostele sv. Vintíře
byli seznámeni přímo autorkou Vladěnou
Tesařovou s novými uměleckými díly, se
skleněným obětním stolem, ambonem
a krásnými jesličkami. Adventní náladu
setkání podtrhl hudební doprovod dcery
a otce Kapicových z Kašperských Hor.
Celé setkání pak pokračovalo až
do pozdního večera v budově Domova
sv. Vintíře, kde účastníky očekávalo bohaté pohoštění.
Nadějný start duchovního, společenského a rekreačního života na Dobré Vodě
u Sušice je předpokladem, že možnosti,
které toto úchvatné místo nabízí, budou
námi všemi široce využívány.
-vvVíce informací a kontaktů najdete na stránkách www.vintir-dum.eu

VIKARIÁTNÍ KATECHETICKÉ
STŘEDISKO TÁBOR
ve spolupráci s

Římskokatolickou farností
Tábor-Klokoty
pořádá

v sobotu 18. prosince 2010

VÁNOČNÍ DÍLNU
Začátek je v 9.00 hod.
Děti budou společně
s dospělými pracovat
na ozdobách z papíru, vosku
a jiných materiálů,
na ozdobách do oken
a vánočních přáních.

Po skončení dílny bude
uspořádán malý trh výrobků.

675$1$
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DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO

SETKÁNÍ KATECHETŮ-SENIORŮ
První adventní pondělí (29. 11. 10) se v klášterním sále kostela Obětování Panny Marie opět
po roce setkali katecheté, kteří působili v českobudějovické diecézi v posledních 20 letech.
Někteří, resp. některé z nich učily náboženství
ve svých domácnostech ještě v době totalitního
režimu. Z celkového počtu padesáti katechetů
– seniorů se jich na setkání přihlásilo dvacet,
několik dalších se písemně omluvilo kvůli svému současnému zdravotnímu stavu. Vzhledem
k nepříznivému počasí (sníh, námraza…) přijelo
nakonec do Českých Budějovic „pouze“ sedmnáct katechetů.
Setkání zahájil o. biskup Jiří Paďour, OFMCap
modlitbou a zapálením 1. svíčky na adventním
věnci. Krátce pak hovořil o své cestě do Říma,
kde se konalo setkání biskupů v rámci přípravy
eucharistického kongresu.
Dalším bodem programu byla přednáška
Mgr. Františka Štěcha, Th.D. z Teologické
fakulty JU na téma „Kardinál Newmann – teolog“, která se setkala s podobným ohlasem,
jako na listopadovém setkání katechetů, tzv.
„Katechetickém dnu“ (viz minulé číslo Setkání-Aktualit). Ukázalo se, že osobnost kardinála
Newmanna je neznámou osobností i pro starší
generaci křesťanů, nejen pro tu současnou.
Po krátké přestávce následovala projekce z historie Dětských diecézních poutích, které mají svůj
počátek v r. 1990, kdy na svátek sv. Mikuláše,

patrona diecéze, pozval do katedrály v Českých
Budějovicích děti ze všech vikariátů tehdejší
biskup ThDr. Antonín Liška. Ukázka fotograﬁí z míst konání, krátké shrnutí témat a jakým
konkrétním způsobem se s nimi děti na poutích
seznamovaly by se dala přirovnat ke sledování
„ﬁlmu pro pamětníky“. Mnohé z přítomných
katechetů-seniorů se na realizaci poutí podílely
a na fotograﬁích mohly zahlédnout „své“ děti,
které jsou dnes již dospívající nebo dospělí lidé.

Před společným obědem jsme s generálním vikářem P. Pintířem slavili mši svatou. Mnohým
z nás se při ní vybavily společné začátky katechetické práce a vzpomínky na ty, kteří se na ní
podíleli v průběhu uplynulých dvaceti let.
Závěr setkání katechetů-seniorů provázelo přání požehnaného času adventního, který dle slov
P. Pintíře v promluvě bohoslužby není pro křesťana znamením konce, ale naopak začátku života
s Kristem.
AU

VÝHERCI SOUTĚŽE „MŮJ ANDĚL JE S VÁMI“ NA BISKUPSTVÍ A V ZOO
V říjnu se konala Dětská diecézní pouť v Sušici pod názvem Můj anděl je s vámi. Na poutní
místo Andělíček přijelo asi 800 poutníků, kteří
si užili hezký den se mší sv. a výletem do okolí
(např. hrad Rabí, Velhartice, Povydří).
V autobuse děti dostaly soutěž Můj anděl je
s vámi - list papíru s hádankami, který měly
do 22. listopadu vyplnit a poslat na Diecézní
katechetické středisko. Měly za úkol poznat sv.
Mikuláše, spojit česká a řecká jména archandělů, vyluštit křížovku a doplnit modlitbu Anděle
Boží. Na středisko přišlo celkem 62 vyplněných
soutěžních listů a z každého vikariátu byl za pomoci pracovníků Diecézního centra mládeže
vylosován 1 výherce. Výherce obdržel oznámení o výhře a pozvánku na Biskupství s výletem do zoologické zahrady. Za vikariát Český
Krumlov vyhrála Klára Korbelová, za Jindřichův Hradec Tereza Oušková, za Pelhřimov
Marie Moravová, za Tábor Lucie Stejskalová,
za Strakonice Václav Faměra, za Prachatice David Ženíšek, v Sušici Daniel Hubáček, za České
Budějovice-venkov Natálie Kurážová; za vikariáty Písek a České Budějovice nepřišel žádný
soutěžní list.
Výlet se konal v pátek 26. 11. 2010. Ráno v 9
hod. jsme se sešli na biskupství, kam ale nedorazili všichni - bylo nás tedy třináct. S pomocí
pana Jedličky (pracovníka biskupství) a Martina Hobzy, SDB jsme se vydali na první část

našeho výletu do zoologické zahrady Ohrada.
Tam nás čekal v 10 hod. vzdělávací program
o hadech. Velmi milá pracovnice nám vysvětlila, jaké máme druhy hadů, kde žijí, čím se
živí. Paní nám představila kobru Adélku, kterou
mohl každý pohladit. Po projití a prohlédnutí
zahrady jsme ve 13 hod. odjeli zpátky na biskupství, kde nás čekal teplý čaj nebo káva.
Druhou částí výletu byla prohlídka biskupství.
Prošli jsme všechna oddělení, při čemž nás
ve své pracovně přivítal generální vikář P. Adolf

Pintíř. Na oddělení správy majetku nám paní
ing. Timrová a paní Kapinusová vysvětlily, co
všechno dělají. Navštívili jsme také biskupskou
kapli, kde jsme se pomodlili za naše vikariáty.
Ve 14 hod. jsme se v zasedací místnosti setkali
s biskupem Pavlem, který nás mile přivítal. Děti
od něj dostaly brožurku o svátosti smíření a obrázek. Všichni jsme posvačili párek v rohlíku
a příjemně si popovídali.
Pak už každý z nás odcházel podle toho, jak mu
jel autobus nebo vlak.
-os-
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Modlitba Taizé
Noc světel v Pasově

26. 11. 2010 se opět po roce konala v Pasově
modlitba Taizé, která probíhala večer od 21
hod. ve velmi příjemné atmosféře, kdy potemnělou katedrálou, osvětlenou několika stovkami svíček, se nesly zpěvy Taizé, doprovázené
četbou Písma sv. v německém i českém jazyce
a modlitbami přítomných účastníků.
Mladí naší diecéze měli možnost zúčastnit se
tohoto kouzelného večera také. Osmnáctičlenná skupinka se do Německa vypravila z Českých Budějovic již v 15 hod. Do Pasova jsme
dorazili v 17.30 hod. a díky tomu jsme mohli
zažít atmosféru vánočně vyzdobeného města.
Po skončení programu jsme se sice unaveni,
zato ale příjemně duchovně občerstveni, vraceli zpět do České republiky. Toto setkání bylo
spoluﬁnancováno Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj (Investice
do Vaší budoucnosti).
-du-

Udílení akolytátu v Táboře
Pátek 26. listopadu byl pro mnohé z nás velmi významným dnem.
V táborském kostele Proměnění Páně udílel
při mši sv. pan biskup Pavel Posád akolytát
pěti mužům a pověření k podávání svatého
přijímání jedenácti osobám, z toho sedmi
ženám a čtyřem mužům.
Blížila se 18. hodina a v sakristii vrcholily
přípravy na slavnostní mši sv. Průvod s panem biskupem, kněžími, jáhnem, ministranty, budoucími pověřenci a akolyty (oděnými
v bílém - ministranstkém) vstupoval do kostela zadními dveřmi, jak to bývá v táborském kostele při slavnostech zvykem.
Během mše byli kandidáti jednotlivě představeni panu biskupovi, který nejprve ustanovil akolyty a poté pověřil službou podavatele svatého přijímání.
Příprava kandidátů začala pod vedením
P. Stanislava Brožky už letos v únoru a trvala do května. Dlouho jsme čekali na volný

Advent a Vánoce
v křesťanské tradici

Ve středu 1. prosince 2010 zavítali žáci
ze 4. třídy Základní školy Baarova na adventní prohlídku klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
Využili tak nabídku Diecézního katechetického střediska, které připravilo cyklus vzdělávacích programů pro základní
a střední školy.
Cílem programů je poskytnout žákům
a studentům základní informace o jednotlivých svátcích během roku (Vánoce,
Velikonoce) z křesťanského hlediska
a seznámit se s kostelem nejen jako se
-ihstavbou, ale i místem setkávání.

termín pana biskupa, termín se stále posouval, až se jej podařilo stanovit právě na 26.
listopadu. Jak řekl otec biskup Posád, pátek
je den lásky, v pátek za nás z lásky k nám
zemřel Pán Ježíš, pátek je dnem spasitelného umučení.
26. listopad tohoto roku byl i posledním celým dnem církevního roku a v sobotu večer
jsme vstoupili do adventu (očekávání) roku
nového. A takový den se nezapomíná.
Po mši sv. si zájemci mohli zakoupit pro své
blízké dárek pod stromeček - knihu Výběr
z hroznů (od Josefa Javora), do které otec
biskup na přání vpisoval jmenovitě věnování s požehnáním i datem. Milé a opravdu
nezapomenutelné.
Na závěr veliké DÍKY všem, kteří svým přičiněním a svou přítomností přispěli k pátečnímu slavnostnímu večeru.
Věrka Votýpková

Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty
a Misionáři Obláti
Panny Marie Neposkvrněné
vás zvou na

Velkou Klokotskou
křížovou cestu
v pátek 31. 12. 2010
ve 21 hod.
Sraz před vstupem do areálu.
Bude zakončena mší svatou
v Emauzích ve 22.15 hod.

675$1$
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DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

ŠKOLA MODLITBY
NA LOMEČKU
V polovině listopadu, přesně 12.-14. 11.
2010, proběhl na Lomci první víkend
nového kurzu Škola modlitby.
Nasedám na autobus. Za sklem mrholí. Krosnu plnou potřebných věcí - ﬁxy, baličák a přezůvky. V hlavě se mísí spousta myšlenek. Jak
to asi bude v klášteře sestřiček vypadat? Dají
nám vůbec najíst? Jak to půjde s přednášejícím, bude víc mluvit, nebo bude spíš tišší?
Všechny tyto otázky mě tlačily v hlavě. Jak
skloubit věkový rozdíl účastníků a jak je vést,
když mě polovina zná a jsou dost „sví“?
Páteční večer se rozjíždí pomalu, ale jistě. Sestra Benedikta mě zasvěcuje do tajů a zákoutí
lomecké budovy. Poznávám starou i novou
kuchyň, jídelnu a zároveň přednáškový sál
a hlavně pokoje, kde máme bydlet. Nestačím se rozhlédnout a první účastníci už jsou
ve dveřích. Z ničeho nic přichází přednášející
a večer se rozjíždí jako kulový blesk. Rychlá seznamovačka, zmatený rozjezd, večerní
modlitba.
Sobota začíná ranní modlitbou, zpíváme,
modlíme se společně v kapli, která je ve vedlejší budově a karmelitán Marián Misařík nás
zasvěcuje do tajů modlitby. Zakoušíme silencium. Na první víkend trochu nešťastné, když
se všichni chtějí seznamovat.
Sestřičky výtečně vaří. Pochutnáváme si
na obědě. Máme spoustu času na urovnání si
myšlenek a práci s biblí. Marián večer slouží mši. Je nás dohromady deset. Loučíme se
s Mariánem, protože musí jet rychle do Prahy
a začíná večer her. Končíme okolo půlnoci.
Neděle je pohodovější. Zpíváme na kůru, sestřička hraje na varhany a všechno tak mile utíká. Po obědě se všichni rozjíždíme do svých
domovů. Byl to pěkně strávený víkend.
Vendula Krůlová

17.-19. 12. 2010
Adventní duchovní obnova
na Ktiši. Všichni jste vřele zváni.
Hlásit se můžete na dcm@bcb.cz

29. 12. 2010-2. 1. 2011
Silvestr na Ktiši
Tento rok bude bohatý program, hry,
zpěv, ale i duchovní program. Všichni
jste zváni. Hlásit se můžete na
dcm@bcb.cz
Více se dozvíte na:

WWW.DCM.BCB.CZ

Slunná Tarragona

V minulém čísle jste se mohli dovědět, že se příští Světový den mládeže uskuteční v srpnu 2011
v Madridu. Přihlašovat se stále můžete na DCM
v Českých Budějovicích, nebo na internetové adrese www.ado.cz/madrid-eprihlaska.
V tomto čísle se podíváme do místa, kde bude
probíhat předprogram světových dnů. Dny v diecézích, jak se předprogram nazývá, budou probíhát v prosluněném přímořském městě Tarragona.
Plánovaný odjezd do Tarragony je 8. 8. 2011; samotné Dny v diecézích začnou 11. 8. Předprogram
trvá do 16. 8., poté následuje přesun do Madridu
na setkání s papežem Benediktem XVI.
Cena Světového dne mládeže s předprogramem
je 9 400 Kč + cca 30 EUR na stravování. Maximum informací, které jsou momentálně k dispozici, můžete získat na již zmíněné internetové přihlášce, kde si můžete také přečíst často kladené
otázky. Také se můžete obrátit na Diecézní centrum mládeže v Českých Budějovicích, telefonicky i e-mailem (dcm@bcb.cz, 731 402 807).
Tarragona je přístavní město v autonomní oblasti Katalánsko. Nachází se na severovýchodě
Španělska na pobřeží Costa Dorada. Podle sčítání
z r. 2009 zde žije 140 300 obyvatel. Ve starověku byla (pod latinským názvem Tarraco) centrem
římské provincie Hispania Tarraconensis. Město
je od roku 2000 zapsáno na Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Kandiduje také
na Evropské hlavní město kultury v roce 2016.
Tarragona je krásné místo, navštěvované zejména
milovníky památek. K nejvyhledávanějším místům patří celé staré město, akvadukt Pont del Diable, amﬁteátr na pobřeží Costa Dorada, zbytky
římské městské zdi, trosky římské závodní dráhy,
korzo Rambla Nova, palác Augustus a katedrála.
Ve městě se ale nachází mnoho dalších významných a krásných památek, včetně mnoha náboženských staveb.
Těšit se ovšem můžete i na prosluněné pláže,
z nichž i některé obdržely „Modrou vlajku“.
V rámci předprogramu je také minimálně jeden

den u moře. Tarragona je také oblíbeným místem gurmánů a vinařů. K místním specialitám
patří např. tzv. calçotada (grilovaná jarní cibulka)
a xató (treska s čekankovým salátem).
Tarragona hostí během roku mnoho různých oslav
a festivalů. V rámci předprogramu bude také festival mládeže pro všechny z diecéze Tarragona.
Nejznámějším svátkem je svátek sv. Tekly, který
se koná každý rok od 15. do 24. září. Jedna z devíti novén, které se pro toto setkání připravují, je
právě i novéna ke sv. Tekle, nebo sv. Fructuosovi,
o kterém je zmínka níže. Zajímavostí je, že svátek
sv. Tekly se slaví už od roku 1321. Dále tu během
roku můžete zažít místní karneval, mezinárodní
festival ohňostrojů, festival dixilendové hudby
a historický festival Tarraco Viva, který se koná
mezi 10. a 20. květnem a sejdou se na něm skupiny šermířů a dalších historických postav, které se
vrací zpět do období římské nadvlády.
V okolí se nachází spousta zajímavých míst. La
Pineda zhruba 8 km, klášter Poblet zhruba 33 km,
Archeologický komplex Tárraco zhruba 0.7 km,
Port Aventura zhruba 9 km, aj.
První písemné svědectví, které máme o biskupech z Tarragony, se datuje od třetího století. Toto
svědectví můžeme dohledat v aktech o mučednictví biskupa sv. Fructuosa a jeho jáhnů Auguria
a Eulogia. Seznam biskupů Tarragony proto začíná svatým Fructuosem, k němuž bude již zmíněná jedna z devíti novén. Ovšem se předpokládá,
že sv. Fructuosus nebyl prvním biskupem, ale
jména předchozích biskupů byla ztracena.
Na závěr něco pro zajímavost. Koncilní semináře San Pablo a Santa Tecla byly založeny v roce
1570, kardinálem a arcibiskupem Gasparem de
Cervantes. Po mnoha přestavbách během staletí
povýšil Lev XIII. tyto semináře na Papežskou
univerzitu. Ve čtvrti Montblanc v této arcidiecézi
je starověký klášter Poblet založený v roce 1151
Ramónem Berenguerem IV. a určitě by stál za návštěvu.
Vendula Krůlová
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9iQRFHVHEOtåt

9iQRFHVHSRPDOXEOtåtDYČWãLQD]QiVVHMLFK
QHPĤåHGRþNDW7ČãtPHVHQDDWPRVIpUXNWHUi
SĜLFKi]tVSROXVWČPLWRVYiWN\1DUDGRVWLFR
QiVþHNDMt1DVSROHþQČVWUiYHQpFKYtOH.DåGi
URGLQDVLW\WRVYiWN\XåtYiMLQDN
.G\å VH ĜHNQH VORYR9iQRFH FR VH YiP Y\
EDYt"6WURPHþHNGiUN\ãWČGURYHþHUQtYHþHĜH
DGYHQWQtYČQHFFXNURYtþLFRNROLYMLQpKRVSR
MHQpVWČPLWRGQ\9DãHGČWLQHWUSČOLYČþHNDMt
Då RWHYĜRX YH VYpP þRNROiGRYpP DGYHQWQtP
NDOHQGiĜLSROtþNRQDQČPåMHQDSViQRNRX]HO
QpþtVOR.RQHþQČVHGRþNDO\GQHQDNWHUê
VHFHOêURNWČãLO\-LPVHSRGSRMPHP9iQRFH
XUþLWČY\EDYtGiUN\SRKiGN\DVSRXVWDMLQêFK
SĜtMHPQêFKYČFt
3ĜHPêãOHOLMVWHYãDNQČNG\QDGWtPFRVHY\
EDYtGČWHPNWHUpURGLQXQHPDMt".WHUpQHPDMt
V NêP VWUiYLW 9iQRFH" .WHUp QHPDMt SHQt]H
QDWRDE\PRKO\SURåtWW\WRVYiWN\VHYãtPWtP
RNRORFRNQLPSDWĜt"-VRXWRGČWLNWHUpQLNG\
QHGRVWDO\ VSRXVW\ GiUNĤ 'ČWL NWHUp QHPRK
O\PtWGRPDR]GREHQêVWURPHþHNDWDOtĜSOQê
FXNURYt -VRX WR GČWL NWHUp SRFKi]HMt ] QHM
FKXGãtFK URGLQ þL MVRX ~SOQt VLURWFL 1HPDMt
GRVWDWHNSHQČ]QDY]GČOiQtMtGORãDWVWYR
3ĜHMtVLWDNpSURåtW9iQRFHYWHSOpPGRPRYČ
D GRVWDW DOHVSRĖ MHGHQ Y\VQČQê GiUHN 3UR
GQHãQt GČWL MH Xå WpPČĜ VDPR]ĜHMPRVWt PtW
PRELOQtWHOHIRQGRPDPRGHUQtSRþtWDþKH]Np
REOHþHQtQDVHEHãNROQtSRWĜHE\GREUpMtGOR«
0RåQiDQLQH]QDMtKRGQRWXWČFKWRYČFt3URQČ
MHWRDXWRPDWLFNiVRXþiVWMHMLFKGČWVWYtMHMLFK
åLYRWD.ROLNUiWYLGtWHMDNVHGČWLSĜHGKiQČMt
YWRPFRPiNGROHSãtDGUDåãt&RDOHGČWL
NWHUp W\WR YČFL QHPDMt QHER OpSH ĜHþHQR QH
PRKRXPtW"
7\WRGČWLVLQHY\EUDO\VYRXåLYRWQtVLWXDFL1H
Y\EUDO\VLWRåHRQ\EXGRXÄW\FKXGp³2QLWR
WLåQDYêEČUQHPČO\$YãDNWDNRYpWRGČWLMVRX
YGČþQp]DNDåGRXQRYRXYČFNWHURXGRVWDQRX
9iåtVLMtDGiYDMtQDQLYHONêSR]RU1HGRVWD
QRX MHQ WDN QČFR QRYpKR -VRX UiGL ]D NDåGp
WHSOpMtGORNWHUpPRKRXPtW-VRXWRGČWLNWHUp
MVRX RGNi]DQp VStãH QD VHEH QHå QD RVWDWQt
-HMLFKGČWVWYtMHYHVURYQiQtVRVWDWQtPLGČW
PL SRFKi]HMtFt ] OHSãtFK SRPČUĤ MDNVL NUDW
ãt RFKX]HQp R PQRKR UDGRVWt D ÄRERKDFHQp³
R VSRXVWX VWDURVWt 3ĜHVWR YãHFKQR L RQ\ VH
GRNiåRXUDGRYDW]PDOLþNRVWtDVPiWVH,W\WR
GČWLPDMtVYiWDMQiSĜiQtDVQ\7DNpE\UiG\
PČO\VYpREOtEHQpKUDþN\.G\åSĜLMGHþDVYi
QRþQtWRXåtSRWRPPtWSiUNRXVNĤFXNURYt
]DVHGQRXW NH ãWČGURYHþHUQt YHþHĜL PtW R]GR
EHQêVWURPHþHNDQDMtWSRGQtPGiUHNMHQSUR
QČ1ČFRFRVLSĜiO\1ČFRFRMLPUR]]iĜtRþL
D]DKĜHMHMHMLFKGČWVNpVUGFH&KWČO\E\XVtQDW
VWtPåHMHMLFKWXåE\E\O\Y\VO\ãHQ\MHMLFKYi
QRþQtSĜiQtVSOQČQD
1DãWČVWtMVRXQD]HPLOLGpNWHUêPQHQtRVXG
DVQ\WČFKWRGČWtOKRVWHMQê/LGpNWHĜt]DORåLOL
GČWVNpGRPRY\DE\GDOLãDQFLWČPQHMPHQãtP
Y QDãt VSROHþQRVWL /LGp FR SRPiKDMt VRFLiO

QČVODEêPURGLQiPYMHMLFKVLWXDFL/LGpMHå
QD9iQRFHFKWČMtYLGČW~VPČYQDGČWVNpWYiĜL
2QL GRNi]DOL SRFKRSLW åH ]GH MH SRWĜHED MH
MLFKSRPRFL=DþDOL]DNOiGDWUĤ]QpRUJDQL]DFH
SURW\WRGČWLPH]LQČSDWĜtL'LHFp]QtFKDULWD
YýHVNêFK%XGČMRYLFtFK
6QDåtPH VH SRPRFL Y\EXGRYDW SUR W\WR GČWL
OHSãt åLYRWQt SRGPtQN\ Y\SOQLW MHMLFK VQ\
D WDNp XPRåQLW MLP SURåtW ÄSUDYp³ 9iQRFH
7DWRFKDULWDVSROXSUDFXMHVFKDULWDPLY%ČOR
UXVNX D Y$IULFNp ]HPL =LPEDEZH NGH GČWL
SRFKi]HMt]WČFKQHMQX]QČMãtFKSRPČUĤMDNpVL
PRåQiPQR]t]QiVQHGRYHGRXDQLSĜHGVWDYLW
9%ČORUXVNXVHVQDåtSRVWDUDWRGČWL]FKXGêFK
URGLQRQHPRFQpGČWL9%UHVWVNpREODVWLWUSt
PQRKR OLGt GRGQHV QiVOHGN\ þHUQRE\OVNp KD
YiULH]URNX9=LPEDEZHSDQXMHURYQČå
REURYVNiEtGDDQHPRFL9ČWãLQDGČWtMVRXVL
URWFL1HPDMtQLNRKRDWpPČĜQLF-HMLFKåLYRW
MH ]QDþQČ RPH]HQê WČPLWR IDNWRU\ $ SUiYČ
W\WRGČWLMVRXW\RNWHUêFKMH]GHFHORXGREX
ĜHþ3RWĜHEXMtSRGSRUXDSRPRFRGOLGtNWHĜt
PDMtFLW\DVQDåtVHMHMLFKåLYRWWURFKX]OHSãLW
WURFKXREYHVHOLWGDURYDWMLPãDQFL«
&RP\VOtWHFRE\VDIULFNêPGtWČWHPXGČODOR
WRNG\E\GRVWDORN9iQRFĤPSDVWHON\"3ĜLMGH
YiP WR N VPtFKX" 2E\þHMQp SDVWHON\ ]D SiU
NRUXQ WVVV WR PĤåH PtW SĜHFH NDåGê ĜtNiWH
VL 7RWR GtWČ E\ V YHONêP RVW\FKHP SDVWHO
N\ SĜLMDOR PRåQi E\ DQL QHPRKOR XYČĜLW åH
YãHFKQ\   SDVWHON\ MVRX MHQ SUR QČ 3RWp E\
E\ORYWDNRYpP~åDVXDUDGRVWLåHE\QHPČOR
DQL VORY SRX]H E\VWH QD MHKR WYiĜL YLGČOL WHQ
QHMNUiVQČMãt ~VPČY ÒVPČY QHYLQQpKR ãĢDVW
QpKR GtWČWH 3UR W\WR GČWL E\ WHQWR GiUHN E\O
YČWãtQHåVLP\VOtWH$FRYDãHGČWL"-DNE\VH
WYiĜLO\NG\E\GRVWDO\SRGVWURPHþHNRE\þHMQp
SDVWHON\"
9\ WČPWR GČWHP GiUHN GiW PĤåHWH MDN Y %Č
ORUXVNXWDNY$IULFH0ĤåHWHMLPQDWYiĜLY\
NRX]OLW~VPČY3WiWHVHMDN"8åMVWHQČNG\VO\
ãHOLRSURMHNWX$GRSFHQDGiONX"1HMHGQiVH
RWRåHE\VWHVLGtWČDGRSWRYDOL]FL]LQ\GRPĤ
-GHR¿QDQþQtYêSRPRFYiPLY\EUDQpPXGtWČ
WL]HYLGHQFHDGRSWLYQtFKGČWt=WČFKWRSHQČ]
VHPXKUDGtQHMGĤOHåLWČMãtSRWĜHE\MDNRMHQD
SĜtNODGY]GČOiYiQtãDWVWYRWHSOpMtGORDOHVSRĖ
MHGQRXGHQQČãNROQtSRPĤFN\DVDPR]ĜHMPČ
WDNp PDOê GiUHN VFKRYDQê SRG VWURPHþNHP
RGYiV9\EXGHWHYČGČWMDNVHÄYDãHPX³GtWČWL
GDĜtSURVWĜHGQLFWYtPGRSLVĤRGQČMDVNU]QDãL
FKDULWX'tN\WpWRDGRSFLGRVWDQRXGČWLãDQFL
Y\URYQDWVHRVWDWQtPDGRVWDWVWHMQRXSĜtOHåL
WRVW0RKRXQDYãWČYRYDWãNROXD]tVNiYDWYČ
GRPRVWL0RKRXVHQDMtVWDWHSOHREOpFL0R
KRXSURåtW9iQRFH0RKRXGRVWDWWRSRþHP
WRXåt«OHSãtåLYRW
3RPR]WH WČPWR GČWHP L Y\ 3RGSRĜWH SURMHNW
$GRSFHQDGiONX9DãtSĜtPRX~þDVWtDY\WYRĜ
WHWDN~VPČYQDMHMLFKWYiĜtFK
1DSVDOD5DGND6ODYtþNRYi
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Y\SLVXMHYêEČURYpĜt]HQt
QDSUDFRYQtSR]LFL
DVLVWHQW.RRUGLQiWRUD
GREURYROQLFNpKRFHQWUD
SĜL'LHFp]QtFKDULWČ

VQiVWXSHPRG
3ĜLKOiãN\]DVtOHMWHGR
QDDGUHVX
'LHFp]QtFKDULWD.DQRYQLFNi
ýHVNp%XGČMRYLFH
QHERQDHPDLO
GREURYROQLFL#FKDULWDFEF]
3RSLVSUDFRYQtSR]LFH~YD]NX
2EODVWþLQQRVWLNRRUGLQiWRUQRYČY]QLNDMtFt
KRSURJUDPX'REURYROQtFLYQHPRFQLFLýHVNp
%XGČMRYLFH /'1DGDOãt 
1iSOĖþLQQRVWL]tVNiYiQtQRYêFKGREURYROQt
NĤYVWXSQtSRKRYRU\ãNROHQtDGPLQLVWUDWLYD
D SUĤEČåQp PHWRGLFNp YHGHQt GREURYROQtNĤ
NRPXQLNDFHVSHUVRQiOHPQHPRFQLFHDVSDFL
HQW\SUH]HQWDFHSURMHNWXQDYHĜHMQRVWL ãNRO\
SĜHGQiãN\ SUR YHĜHMQRVW  NRPXQLNDFH V Pp
GLLVSROXSUiFHVNRRUGLQiWRUHP'REURYROQLF
NpKRFHQWUDQDSVDQtUĤ]QêFKåiGRVWtDJUDQWĤ
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8FKD]HþL VSOĖXMtFt SRGPtQN\ YêEČURYpKR
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VIDĚT V KAŽDÉM
BOŽÍ TVÁŘ
Latinská škola v Milevsku přivítala v pátek 3. prosince večer posluchače přednášky Víra za mřížemi. Na toto téma
přijel do Milevska vyprávět P. František
Miloš Převrátil, který pracuje jako kaplan
ve Vazební věznici Praha Pankrác.
Po několika úvodních větách nám P. František promítl ﬁlm z prostředí věznice Stráž
pod Ralskem a Rýnovice. Slyšeli jsme otevřené výpovědí vězňů, kteří často bývají
ve výkonu trestu opakovaně. Recidivisté
tvoří velkou část, neumí na svobodě žít,
často nemají rodinu, přátele a nemají se
kam vrátit. Ale je i skupina vězňů, kteří
věznici považují za svůj domov, na svobodě by žít nechtěli, těžko nesou své propuštění, protože za branou je čeká jen
nejistota a oni se o sebe neumí postarat.
Některé osudy odsouzených jsou velice
smutné, viníci jsou často i oběťmi. Rekrutují se z prostředí dětských domovů, ze
špatných sociálních poměrů, z nefungujících rodin, kde vládne alkohol, drogy, hrubá síla. Děti, které nikdy lásku nepoznaly,
ji nemohou ani dávat. Jak řekl P. František:
„Nikdo není černý ani bílý, vše je třeba
vidět v širších souvislostech“. V naší republice je asi 35 věznic a jeden detenční
ústav. Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila
jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor Vězeňské duchovenské
péče (VDP) souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP
a patří do deseti různých církví. Působí
ve 23 věznicích a vazebních věznicích.
Vězenští kaplani nabízejí svůj čas a pozornost těm, kteří si chtějí popovídat.
Takové hovory jsou pro vězně příležitostí uvědomit si dosah svého činu, tím, že
o něm promluví a pojmenují jej, se jim velice uleví. Občas někdo přibude v duchovním společenství, které nabízí vzájemné
sdílení, hovory nad biblí, společné zpívání písní a podporu. Věřících je v našich
věznicích málo, někdo víru objeví právě
zde, jsou to však pouhá zrníčka. Přihlásit
se veřejně a do duchovního společenství
chodit, chce velkou odvahu, neboť ostatní
spoluvězni a často i dozorci se takovému
jedinci vysmívají. A v prostředí, kde vládne
silnější, to jistě není vůbec snadné. Práce
vězeňského kaplana je náročná, i když
není tolik svázána s papírováním, jako
např. práce vychovatelů. Ve vězení dochází občas i k sebevraždám. V současné
době máme asi 20 tisíc vězňů, žen je cca
do dvou tisíc. Zaměstnanci (i ve věznicích
pro mladistvé) často nevěří v nápravu
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Před svátkem sv. Mikuláše mohly terénní
sociální pracovnice Poradny Eva v jedné
z lokalit, ve které poskytují služby terénního
programu, darovat svým klientským rodinám mikulášské balíčky. Tyto balíčky s mikulášskou nadílkou již poněkolikáté pečlivě
připravily a Poradně Eva při Diecézní charitě darovaly sestry z českobudějovické Kongregace Nejsvětější Svátosti. Sestry z této
kongregace myslí ostatně na potřebné děti
po celý rok a průběžně přinášejí do Poradny Eva pro děti z klientských rodin hračky,
školní potřeby a další dary užitečné a milé
dětem i jejich rodinám. Poradna Eva si spolupráce se sestrami z Kongregace Nejsvětější Svátosti velmi cení.
Poradna Eva předala nadílku v domě, kde
dlouhodobě funguje terénní sociální práce
v rodinách. Konzultace s klienty probíhají
po dohodě s terénní pracovnicí přímo v domácnostech klientů. Pracovnice poradny

pomáhají sociálně znevýhodněným rodinám s řešením nejrůznějších životních situací: doprovázejí klienty k jednáním na úřady a instituce, vyjednávají v jejich zájmu,
pomáhají klientům s vyřizováním úředních
dokumentů, poskytují v terénu dluhové
a jiné sociálně právní poradenství, podporují klienty při získání či udržení si bydlení
a zaměstnání a snaží se celkově rodinám
pomoci tak, aby se stabilizovala jejich situace a aby se lépe žilo nejen dospělým
v těchto rodinách, ale i jejich dětem. Proto
Poradna Eva také spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diecézní charity České
Budějovice, které pomáhá do klientských
rodin zprostředkovat dobrovolníky pro děti,
a to pro volnočasové aktivity a také pro
školní přípravu dětí.
Lucie Kolářová, vedoucí poradny Eva
tel.: 731 402 833,
e-mail: eva@charitacb.cz

a nad svými svěřenci lámou hůl. „Máme
povinnost vidět v každém Boží tvář a přistupovat ke každému bez předsudků“ řekl
P. František. Vzpomínal na dobu, kdy studoval ve Washingtonu. Všichni mu radili,
aby nechodil do černošských čtvrtí, jeho
to tam však táhlo, zúčastňoval se i černošských temperamentních bohoslužeb.
Poznal spoustu černochů, s kterými mu
bylo dobře. Jistě proto, že se neztotožnil
s předsudkem, že černoši jsou bílým nebezpeční. P. František pracuje ve vazební
věznici. Je tam přísnější režim, více sa-

moty a méně informací. Často se stává,
že člověk ve vazbě stráví několik měsíců,
aniž ví, jak se jeho případ vyvíjí. Což je
jistě nápor na psychiku.
Závěrem nás P. František upozornil na knihu Za pět hodin uvidím Ježíše od Jacquese Fesche. Kniha je deníkem autora, který
byl sťat gilotinou v r. 1957 ve věku 27 let.
Ačkoli byl vrahem, jeho obrácení a vztah
k víře nás i v dnešní době mohou na mnoha místech oslovit a vést k zamyšlení.
Alena Růžičková,
ředitelka Farní charity Milevsko
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Postní almužna – od nápadu k realizaci
I když se zprvu zdálo, že Postní almužna
nebude v našem městě přijata právě s nadšením, téměř pravý opak se stal pravdou.
Přestože se jednalo o první ročník této hlavně pastorační akce, vybrala se mezi farníky
poměrně velká částka. Valná část z ní pak
dle rozhodnutí farníků připadla naší charitě.
Po dohodě s tehdejším duchovním správcem naší farnosti P. Nikolou jsme započali
s rekonstrukcí místnosti, kde se doposud
pravidelně setkávaly naše klientky k modlitbě růžence v nepříliš příjemném prostředí.
Práce na rekonstrukci byla zvlášť příjemná,
když nás „odborně“ podpořila i řádová sestra Gratia z Kongregace školských sester
de Notre Dame, které mají v Horažďovicích
svou ﬁliálku. Její pomoc jsme uvítali nejen kvůli dodržení symboliky jednotlivých
předmětů, které sama vyrobila, ale i z hlediska výtvarného (sestra je vystudovaná
výtvarnice). Setra Gratia vytvořila dokonce
několik návrhů na realizaci. Nakonec byla
vybrána varianta barevných stěn se skleněným křížem a obrazem na skle. Díky tomu
se modlitební kout stal mnohem důstojnějším a byl 11. listopadu 2010 posvěcen
naším současným duchovním správcem
P. Ing. Petrem Koutským, který začal v Horažďovicích působit v létě. Této slavnosti
se zúčastnilo poměrně velké množství lidí
- místo pro společnou modlitbu bylo zcela
naplněno.
Po vysvěcení této místnosti byly posvěceny
i další prostory charity a také všechny automobily, které slouží k pomoci potřebným.
Poté se všichni hosté společně modlili mod-

litbu růžence a vrcholem celého odpoledne
byla zcela spontánně vyjádřená potřeba ze
strany klientů, aby se při mši svaté mohli
v těchto prostorech setkávat pravidelně. Pan
farář jejich žádosti vyhověl a hned následující týden se konala první bohoslužba v již
posvěcených prostorách. Měla také veliký
úspěch a zřejmě se stane na naší charitě tradicí.
Velice děkujeme všem, kteří formou postní
almužny přispěli a těm, kteří se na realizaci
modlitebního koutu podíleli.
Mgr. Šárka Kordová a Bc. Petr Černý,
OCH Horažďovice

Charita
Česká republika

Vodní kapky pro Kongo

Na minulé výstavě Vodní kapky pro Kongo
v Linci jsem se setkala s ředitelem charity Katanga v Kongu, který zajišťuje projekt v diecézi
Kilwa Kasenga na podporu výstavby a opravy
studní pro potřebné obyvatele.
Pozvala jsem pana ředitele k nám, aby pohovořil s veřejností o potřebě tohoto projektu a sociální situaci v Kongu, což přislíbil při své další
návštěvě v Evropě. Součástí výstavy fotograﬁí
byl i ﬁlm, který nás všechny zaujal a vypověděl
o nutnosti v daném projektu dále pokračovat.
Jsem ráda, že projekt v Kongu zajišťuje naše
partnerská Diecézní charita Linec, s kterou
máme dvacetileté zkušenosti v řadě projektů.
Jsme velice vděčni za pomoc potřebným ﬁrmě Energie AG Bohemia s.r.o, od které jsme
v loňském roce obdrželi 293 062 Kč (11 093
EUR), které jsme ihned předali dál pro Kongo.
Koncem listopadu jsme převzali na Krajském
úřadu Jihočeského kraje šek, který pomůže
tuto částku o něco navýšit a pomoci tak v tolik potřebném projektu. Jsme vděčni za pomoc a podporu též Jihočeskému kraji, zvláště
panu hejtmanovi Jiřímu Zimolovi za příspěvek
na tento projekt a náměstkyni hejtmana paní
Ivaně Stráské za záštitu nad projektem.
Michaela Čermáková,
ředitelka Diecézní charity České Budějovice

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Strakonice

1. 12. 2010-4. 1. 2011
Hospic sv. Jana N. Neumanna
vás zve na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Z PROSTŘEDÍ JEDINÉHO
JIHOČESKÉHO HOSPICE
Výstava velkoformátových
fotograﬁí boří mýty a předsudky
o posledních chvílích člověka
a ukazuje vhled do života hospice
a jeho skrytých krás.

V pátek 17. prosince 2010
od 15 hod.
proběhne

SPOLEČNÁ SVÁTOST
SMÍŘENÍ PRO DĚTI
v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích

675$1$
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DIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU

Co si nesou rodiny adventem až k vánočním svátkům?
O prvním adventním víkendu se konalo už čtvrté setkání rodin v Nových Hradech. O průběhu se můžete dozvědět hned ze tří ohlasů – jeden
přišel z Vodňan, druhý z Českých Budějovic a třetí z Tábora, poskládejte si mozaiku sami o tom, jak vše probíhalo.

BIBLICKÁ ZVĚST ADVENTU POPRVÉ
Opět jsme po roce společně s církví vykročili
do nového roku. Téměř 20 – většinou jihočeských – rodin či aspoň jejich zástupců (několik
i z prachatického vikariátu) již téměř tradičně s českobudějovickým Diecézním centrem
pro rodinu v klášteře v Nových Hradech.
Tentokrát motivováni poněkud netradičním
knězem P. Václavem Vackem – farářem z dalekého (východočeského) Letohradu. Nejprve
nás nadchl pro hlavní postavu adventu – Jana
z judské pouště, syna skvělých rodičů – celá
tato rodina žijící z Ducha Božího věděla o příchodu Mesiáše své a svým způsobem o něm
v Písmu svatém svědčí. Podobně nás P. Václav
stačil upozornit ještě na několik dalších úryvků z Bible, které nám ukazují na nejdůležitější
cíl adventu – příchod Ježíše Krista Spasitele.
Chtěl nám toho sdělit mnohem víc, ale sobotní dopoledne nám k tomu nestačilo, takže pro
všechny hlubší zájemce jen odkaz na webové
stránky DCR (www.dcr.bcb.cz/clanky/Tematicke-texty), kde je možné se jeho myšlenkami
k adventu nechat inspirovat. Ale možná nám
stačí i mnohem méně, co nás oslovilo a třeba jako jediné, ale účinné téma nám pomůže
něco důležitého ve vlastním či rodinném životě uskutečnit. Každopádně P. Vacek nenechal
nikoho ze zúčastněných lhostejným, včetně
zážitku ze společné eucharistické slavnosti.
Podobně většinu z nás, hlavně děti, zaujal odpolední program připravený manžely Poláčkovými – profesionální Divadlo Studna i soutěže
v terénu pro celou rodinu. Jejich závěrečným
překvapením byl opět vlastnoručně zhotovený
adventní věnec, tentokrát také dosti netradiční
a nečekaný. Přišla nám vhod i večerní možnost
účasti na adoraci za ochranu počatého života,
kterou místní společenství hostitelské Rodiny
Panny Marie a farnosti podle návrhu našich
biskupů nabídlo v krásném novohradském

kostele. Kdo chtěl, mohl vykročit posilněn
i svátostí smíření a společnou farní liturgií 1.
neděle adventní.
Dík za tuhle příležitost zabrzdit v rozjetém
tempu, srovnat směr i trochu vydechnout
a opět nasát čerstvý, i když venku trochu
mrazivý vzduch. Uvnitř máme teplo a trochu
světleji a kéž v nás toto dobro s přibývajícími
svíčkami adventu roste.
MaM

BIBLICKÁ ZVĚST ADVENTU PODRUHÉ
První adventní víkend jsme již po čtvrté strávili v klášteře Božího milosrdenství v Nových
Hradech. Tuto akci již tradičně pořádá pro
manžele a jejich děti naše Diecézní centrum
pro rodinu. Na adventní duchovní obnovu
se tentokrát přihlásilo dokonce více rodin,
než postačovala ubytovací kapacita kláštera,

a někteří účastníci si museli zajistit ubytování
v okolních penzionech.
Proč jsme přijeli do Nových Hradů my?
Především vítáme možnost připravit se
na plodné prožití adventu, dostat se ze zajetých kolejí a nechat se vést tentokráte Václavem Vackem, farářem z Letohradu, kterého
známe osobně již pět let z manželských setkání. Pravidelně se jich účastníme a jsou pro nás
osobně velkým požehnáním.
Na víkend bylo třeba se předem připravit přečtením určených textů z Písma a zamyšlením
se nad danými otázkami. Prvním tématem
přednášky byl Jan Křtitel, největší z lidí, jak
říká Ježíš. Dále pak obrácení, které hlásal,
kdy nejde o jednorázovou událost, ale o každodenní proces obracení se. Dalším tématem
bylo Boží království, které se přiblížilo a které
máme nejen denně budovat v sobě samých,
ale vytvářet ho i ve svých vztazích, ve svých
rodinách.
Pobyt v klášteře v Nových Hradech nám vždy
umožňuje ztišit se, využít možnosti očistit srdce ve svátosti smíření, a tak projasnit a obnovit vztahy, pokleknout před svatostánek v tichu klášterní kaple. Na víkendech pořádaných
DCR vítáme vždy také možnost setkat se se
starými přáteli i novými lidmi a nechat se obohatit o nové názory a podněty. V neposlední
řadě je pro nás radostí odpočinout si od každodenní práce v domácnosti a nechat se hostit
v překrásně vyzdobeném a čistě prostřeném
refektáři výbornou klášterní kuchyní.
Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám
dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje.
Za rodinu Pražákových Lenka
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DIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU
BIBLICKÁ ZVĚST ADVENTU POTŘETÍ
Již nejméně týden předem jsme se těšili
na první adventní víkend v Nových Hradech.
Posledních několik let se stalo dobrým zvykem, že zde Diecézní centrum pro rodinu
České Budějovice, zastoupené manželi Poláčkovými, pořádá adventní setkání pro rodiny
s dětmi.
V pátek večer se klášter v Nových Hradech
postupně zaplňoval rodinami. Posílili jsme
nejprve tělo společnou večeří a po seznámení
účastníků následovala potrava pro duši - přednáška P. Václava Vacka z Letohradu o adventních událostech podle Bible.
V sobotu dopoledne povídání o adventu pokračovalo. Stejné téma jsme probírali i v manželských párech. Následovala mše svatá,
kterou jsme si mohli prožít bez dětí. Ty měly
svůj program, který pro ně připravily sestřičky
z Rodiny Panny Marie. Odpoledne jsme shlédli originálně zpracovanou loutkovou pohádku
Nebeské království, do jehož tajemství jsme
mohli velcí i malí proniknout i díky králi, princeznám i čertovi. Byla poučná a líbila se nejen
dětem. Potom jsme se vypravili do zasněženého zámeckého parku, kde jsme si zahráli hry
a zasoutěžili. Po návratu do tepla jsme si vyrobili adventní věnec z vařeček.
Večerní program nabídl individuální adoraci,
příležitost ke svátosti smíření i společnou diskuzi o dopoledním tématu. Závěrem sobotního večera bylo přátelské posezení.
V neděli jsme se všichni zúčastnili mše svaté ve farním kostele. Po zhodnocení víkendu
a dobrém obědě jsme se rozjeli do svých domovů.
Večer jsme doma, u rozsvícené svíce na adventním věnci, děkovali za vydařený víkend
a za to, že jsme si mohli připomenout, že se
v adventu připravujeme na příchod Ježíše
Krista na svět i do našich srdcí.
Pavla Síčová

Bůh se stal v Kristu člověkem.
A jak je to s naším lidstvím
a božstvím?
Přejeme všem,
aby jak lidství tak božství
získané milostí křtu
zářilo v našich životech.
Za DCR
Alena a Pavel Poláčkovi

ADVENT A VÁNOCE 2010

Šťastné a veselé
VÁNOCE ...
Pro většinu z nás svátky pokoje a míru. Svátky, kdy se rodina sejde a nikdo nezůstane sám.
Svátky, kdy by nikdo neměl být nešťastný, právě
naopak. Ve většině případů tomu tak i skutečně
je, ale vždycky se najde nějaká výjimka. Ovšem
na druhou stranu... Říká se, že právě výjimka potvrzuje pravidlo... A třeba někdy i tyhle případy
mohou mít šťastné konce... A právě jeden takový
vám chci vyprávět…
***
Stalo se to už dávno. Příliš dlouho na to, aby si
to někdo pamatoval. V dobách, kdy ještě nejezdilo mnoho aut, ulice osvětlovalo mihotavé světlo
lamp a sem tam zasvítilo do ulice čísi okno. Bylo
to přesně na Štědrý den... Sníh byl všude okolo… Padal a snášel se pomalu k zemi, skoro, jako
by se mu sem ani nechtělo.
Ten den byla ulice plná lidí. Každý někam pospíchal. Sehnat na poslední chvíli dárky pro své
blízké, dojít někoho pozdravit nebo se jenom jít
projít a užít si sněhu. Ta poslední možnost se týkala především dětí. Nebo alespoň většiny.
V téměř každé domácnosti vládla dokonalá vánoční nálada a pohoda. Všude kromě ...
„Podívej se, co jsi udělala,“ opilý muž křičel
na malou - rozhodně ne víc než šestiletou - holčičku, která už se dopředu krčila, jako by se bála.
„P-promiň, tati,“ vzlykla dívenka.
„Neřvi a koukej to uklidit,“ sykl vztekle a posadil se zpět do křesla. Děvčátko jenom přikývlo
a začalo sbírat střepy z rozbitého talíře.
„Hej ty,“ nikdy jí neříkal jménem. Kdoví proč.
Vlastně vůbec není jisté, že si ho pamatoval. Věčně věků byl totiž v podnapilém stavu. Dívenka
zvedla hlavu a podívala se na svého otce čokoládově hnědýma očima. „Dojdeš mi pro další,“
mávl teď už prázdnou láhví, která byla ještě před
chvílí plná jakéhosi alkoholu. Neodporovala. Věděla, že by to nemělo cenu a ona by si vysloužila akorát výprask. Vzala si z kapsy jeho kabátu
peníze a vyběhla ven. Jen tak, jak byla. Obchod
byl za rohem. Nebyl důvod oblékat se nějak víc.
Došla ke krámku a zkusila otevřít dveře. Nic.
Neotevřely se. Zkusila i zaklepat, ale nikdo neotvíral. Bylo zavřeno. Prodavač totiž odjel za svojí
nemocnou sestrou a ten, co tu dneska zastupoval,
teď seděl doma u stolu spolu se svou rodinou.
Dívenku popadla hrůza. Nemůže se vrátit domů
s prázdnou. Věděla, že to by bylo to poslední, co
by udělala.
„Mami...“ zašeptala do ticha, posadila se pod
nejbližší lampu a rozvzlykala se. Abyste rozuměli...
Hnědovlasá holčička už žila jenom se svým otcem. Její matka zemřela při porodu. Otec se o dívenku nějakou dobu vzorně staral, ale jak rostla,
začínala se stále více podobat na svou matku a on
ji začal nenávidět. Vinil ji ze smrti své ženy, začal
pít a pro ránu nikdy nechodil daleko.
Dívenka pocítila chlad a pomalu začínala litovat, že si přece jenom nevzala nějaký ten kabát.
Už nebrečela. Došly jí slzy. Kolem ní proudila
spousta lidí, ale nikdo si jí nevšímal. Nikoho
nezajímalo malé vyhublé hnědovlasé dítě, které

se pod lampou třáslo zimou. Každý ji viděl, ale
nikdo ji nevnímal. Nikoho nenapadlo pomoct jí.
Nebo se jí aspoň zeptat, jestli něco nepotřebuje.
Dívence mezitím promodraly ruce, nohy i rty.
Snažila se udržet oči otevřené, ale celé se jí to
zdálo nesmyslné a nemožné. Podívala se nad
sebe a chvíli pozorovala sníh, jak se líně snáší
dolů. Opřela se o lampu a zavřela oči. Všechno
odplouvalo kamsi daleko. A ona se cítila šťastná.
„Mamííí... Mamííí“ slyšela ještě někoho volat,
a pak se propadla do blaženého bezvědomí.
***
„No tak, malá, prober se,“ někdo s ní jemně
třásl. Bylo jí teplo. Nechápala to. Přece jenom
její poslední vzpomínka byla... Překvapeně zamrkala. Nedokázala si vzpomenout na nic kromě
sněhu. A toho, jak se pomalu snášel k zemi. Nic
dalšího si vybavit nedokázala.
„Kdo jste?“ zeptala se hnědovlasá dívenka jakési blonďaté ženy.
„Anna. Jmenuji se Anna. A ty jsi?“
Snažila se vzpomenout si. Opravdu chtěla. Ale
nedokázala to. Sníh. Nic jiného se jí nevybavovalo. A možná to tak pro ni bylo lepší.
„J-já nevím...“
Nebyla vyděšená... I když by to tak bylo přirozené. Na druhou stranu, jménem už jí nikdo dlouho
neřekl. Možná, že si ho nepamatovala, ani když
bydlela se svým otcem.
„Zkus si vzpomenout…“ pobídla ji ona žena.
„Anno,“ ozval se nějaký hluboký hlas z kuchyně. Děvčátko se přikrčilo. Nechápalo proč, ale
bálo se. Ten hlasitý mužský hlas v ní vzbudil
ne přímo vzpomínku, spíš jen pocit. Pocit, že je
něco špatně. Pokud se doteď nebála, teď začala.
„Copak? Neboj... To je jenom můj muž v ku- jídlo!“ vyjekla. Cosi pošeptala chlapci, který si je
doteď obě jenom zvědavě měřil pohledem a odběhla do kuchyně. Chlapec nebylo moc starší než
dívka. Maximálně tak o rok.
„Ahoj. Není ti zima? Vypadala jsi u tý lampy
jako strašidlo,“ zasmál se. Dívka se na něj zkoumavě podívala. „Strašidlo?“ zopakovala váhavě
a nenápadně pokukovala po kuchyni.
„Jo. Taková modrá celá...“ A chlapec povídal
a povídal. Až děvčátko docela zapomnělo, že se
vlastně bojí a že je nezná. Protože už byla téměř
noc, holčička zůstala u této rodiny přes Štědrý
večer.
*
O PÁR LET POZDĚJI
***
Napadl první sníh a děti vyrazily ven s tím, že
si ho užijí, dokud mohou. Přece jenom... Nikdo
nečekal, že by vydržel déle než dva dny. Pod jedním stromem stál chlapec s téměř bílými vlasy.
Vypadalo to, že na někoho čeká. Najednou se
na něj sesypala hromada sněhu.
„Co - Kath...“ zavolal překvapeně, když si všiml
hnědovlásky smějící se za ním.
„Ano?“ zeptala se nevinně. Jakoby to nebyla
právě ona, kdo na něj ten sníh setřásl.
„Vůbec nic,“ opatrně do ní strčil a s úsměvem ji
Pokračování na 18. straně.
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Pokračování ze 17. strany.
tak svalil na hromadu, která byla za ní.
„Dobře, vzdávám se. Pomoz mi vstát,“ natáhla k němu bezelstně ruku. Chlapec si ji nejprve
chvíli prohlížel, ale pak jako by usoudil, že mu
žádné nebezpečí nehrozí, natáhl směrem k dívce
svoji dlaň.
„Vstávej, ať nenastydneš,“ málem to ani nedořekl a válel se na stejné hromadě jako dívka, která
se právě snažila nesmát se moc nahlas. Ležela,
hlavu zakloněnou, a pozorovala padající sníh.
„Hej ty,“ ozvalo se z cesty, která byla nedaleko.
Dívka sebou poplašeně cukla.
„Musím jít.“ Chlapec se jenom zamračil. Nelíbilo se mu to, ale co se dalo dělat. Byl to přece
pořád její otec. I když se tak jenom málokdy choval. Bylo to sice už lepší od toho Štědrého večera, kdy se viděli poprvé, ale pořád to nebylo ono.
Chlapec si přál, aby s nimi tehdy zůstala. Přát
si - to bylo to jediné, co mohl. Obzvláště po tom,
co si dívka vzpomněla, kdo je. Při té vzpomínce
se jenom zamračil.
„Měj se. Přijdeš zítra?“ zašeptal.
Dívka jenom pokrčila rameny: „Uvidíme, jakou
bude mít náladu.“ Je sice pravda, že od onoho
Štědrého večera už ji neuhodil, ale proč ho zbytečně provokovat? Nechtěla nic riskovat. Vstala
a ještě, než mu zmizela z očí, zamávala.
Chtěl, aby přišla. Za týden měly být Vánoce a on
pro ni měl dárek.
***
Přišla. Sice o trochu později, než obvykle chodila, ale dorazila. To chlapce potěšilo.
„Nechtěl, abys šla, viď?“ zeptal se po cestě.
Kam měli namířeno? Anna ji chtěla vidět, takže šli k němu domů. Tam, kde celý tento příběh
vlastně začal. A ona za to byla vděčná.
„Ne, já jsem si musela ještě něco ... ehm zařídit.“
Vlastně mu byla shánět vánoční dárek. Nebyla si
jistá, jestli se do té doby ještě dostane do města.
„Něco pro tebe mám,“ zastavil se chlapec. Dívka
jenom překvapeně zamrkala. Vždyť Vánoce jsou
až za týden. Do té doby se přece jistě ještě párkrát uvidí...
„Pro mě?“ zeptala se zvědavě a taky zastavila.
„Ne, pro tu za tebou,“ protočil oči a rozesmál
se, když se otočila. „Samozřejmě, že pro tebe.“
Chvíli něco hledal po kapsách. Dívka ho celou
dobu pozorovala a čekala, co to bude. Nakonec
vylovil z kapsy balíček. „Šťastný a veselý.“
Naklonil se k ní a políbil ji. Letošní Vánoce budou opravdu šťastné a veselé...
Kromě dárku našla moje prababička v balíčku
i pozvání pro sebe a svého otce ke štědrovečerní
tabuli.
Vánoce jsou ty nejkrásnější rodinné oslavy. Co
já pamatuji, dříve se o ně starala moje prababička, později babička a dnes moje maminka. Nejen
o Vánocích, ale několikrát do roka se naše rodina
sejde u společného stolu, povídáme si, vzpomínáme, plánujeme, co bude dál. Ale nikdy si nezapomeneme připomenout příběh naší prababičky.
Lenka Macháčková, Kamenice nad Lipou
Práce ze soutěže Naše rodinná oslava konané
ve šk. r. 2010 - 1. místo, 4. kategorie v krajském
kole, 2. místo téže kategorie v národním kole.
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Od P. Günthera Ecklbauera, OMI z Pákistánu
Milí přátelé!
Už jsem zase dva a půl měsíce „doma“ v Pákistánu. I když mi to zahřálo srdce, když jsem
byl u vás a mohl jsem se setkat s tolika přáteli, s vámi, kteří jste mi prokazovali svou lásku a náklonnost, dokud jsem pracoval u vás
a také teď, když sloužím chudým v Pákistánu
- moje místo je nyní tady v Derekabadu.
Tyto měsíce byly plné práce a starostí o svěřené stádo, do kterého patří naši křesťané,
ale i muslimové a hinduisté, kteří byli postiženi povodněmi. Právě dnes pojedu do Kot
Addu, města u řeky Indus, které bylo zaplavené, abych tam sloužil mši sv. Na cestě tam navštívím jednu hindskou vesnici, kde budujeme
domy, protože ta vesnice byla úplně zničena
vodou. Okolo ní vede asfaltová okreska, ze
které chybí pěkný kus: velká voda strhla celou silnici i násyp, na kterém byla zbudována!
S takovou silou přišel příval do této oblasti!
Dnes pojedeme s katechistou také do další
hindské vesnice, o které jsme doposud nevěděli. Poprosili nás, abychom se podívali i na ně.
Naši křesťané byli velkou vodou postiženi
méně, protože většina z nich bydlí v poušti,
poměrně daleko od řeky. Přesto pociťují i oni
následky katastrofy. Nejenže kvůli dlouhým
a silným dešťům spadly střechy a někdy celé
domky (naši lidé bydlí totiž v hliněných domcích), nebo byly aspoň značně poškozeny, ale
všeobecně šly také nahoru ceny a mnozí ztrati-

li zdroje příjmů: úroda byla zničena, trhy, kde
mnozí křesťané pracovali jako nádeníci, jsou
kvůli tomu víceméně prázdné.
Jinak se mám dobře. Od svého návratu jsem
si jen málo odpočinul. Celý den jsme na cestě a často, když se pozdě vracíme, lidé na nás
před farou už čekají. Minulý týden jsem jel
na exercicie, kde jsem si konečně mohl odpočinout a teď se cítím mnohem lépe. Potkal
jsem mladého salesiána ze Slovenska, který
pracuje také v Pákistánu. Užili jsme si, když
jsme mluvili „československy“! O. Stanislav
Miko mluvil slovensky, já česky - celé 2 hodiny, ve kterých jsme si vyměňovali své zkušenosti z misijní práce, ale také si oživili vzpomínky na domov...
V jedné hindské vesnici jsem si všiml, že děti
jsou docela špinavé, i v obličeji. Snad kvůli
těžkým podmínkám, protože dosud žijí ve stanech a ne všichni mají vodní čerpadlo anebo
aspoň ruční pumpu. Naši malí křesťané bývají
čistí, aspoň do té míry, jak je to možné u dětí,
které se většinu dne toulají a hrají si anebo hlídají kozy. Ale jsou šťastné.
Přeji vám hodně radosti z dělání radosti druhým! Hodně vám také děkuji za vaše hojné
dary, kterými jste mně a mně svěřenému lidu
pomohli!
Váš vděčný o. Günther (listopad 2010)
(Dopis spolubratřím oblátům na Klokotech)

Nová tvář na Klokotech - P. Paweł DEMBEK, OMI
Přijel posílit českou oblátskou komunitu
na začátku července. V současné době už
slouží v Ratibořských Horách a Pohnání
a jeho technické obdarování můžete v brzké době vidět na nové tváři klokotských
webových stránek…
Mohl by ses nám, otče, představit?
Pocházím z Polska, z malého města Jablonowo Pomorskie na severu – z oblasti

Mazury. Jako střední školu jsem zvolil oblátský nižší seminář, našel jsem si ho v katolických novinách, kde ho inzerovali jako
dobrou školu. Moje maminka je učitelka,
na základní škole mě učila matematiku.

Proč ses rozhodl stát knězem?
Při vstupu na střední školu mi bylo jasné,
že se chci stát učitelem, v prvních letech

Pokračování na 20. straně.
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þHVNREXGČMRYLFNp GLHFp]H VQDG QHWĜHED EOtåH
SĜHGVWDYRYDW 6Y $PEURå   Dþ QHE\O
SRNĜWČQE\OSURVYRXODVNDYRVW]YROHQPLOiQ
VNêP ELVNXSHP 6Y /XFLH   SDWURQND
KXGHEQtNĤãYDGOHQDNRþtFKREåDORYDQiMDNR
NĜHVĢDQND X VRXGX D UR]H]OHQêP NDWHP SUR
ERGQXWiGêNRX$]DGYHĜPLMHâWČGUêGHQ
$OHQHSĜHGEtKHMPH3RGOHNXOWXUQtKRNDOHQGi
ĜHQiVþHNiĜDGDGDOãtFKDNFtYNOiã
WHUQtP NRVWHOH Ä*RVSHORYê NRQFHUW³ YiQRþQt
DĜHPHVOQpWUK\QDQiPČVWtQD6WDUpP
0ČVWČ Ä9iQRþQt XOLþND³ D SĜHY]HWt Ä%HWOpP
VNpKRVYČWODXNDWHGUiO\VY0LNXOiãH
$WRXåVQDGEXGHPHPRFLĜtFLåHMVPHVLWR
XåLOL$OHQH]DSRPHĖWH±SRPãLþWYUWpQHGČOH
DGYHQWQtSRVWDYLWMHVOLþN\
7DNÄ3RåHKQDQp9iQRFH³
)UDQWLãHN5ĤåLþNDýHVNp%XGČMRYLFH

1HQHFKWH VH ]PiVW QiVOHGXMtFt ĜiGN\ QHMVRX
QDEiGiQtP NH ]EČVLOp KRQEČ ]D REFKRGQtP
]LVNHP SR]YiQNRX N QiNXSX GiUNĤ þL MLQêP
QH]Ĝt]HQêPUDGRYiQNiPVRXþDVQpSĜHPHGLDOL
]RYDQpVSROHþQRVWLYGREČSĜHGYiQRþQt
3URVLQHF ± DQR WR MH WD GRED NWHUi SUR NĜHV
ĢDQVN\VPêãOHMtFtKRþORYČND]DþtQiWtPWURFKX
WDMHPQêPVOĤYNHP±DGYHQW$OHVSRĖWDNWRPX
E\ORYQDãtURGLQČNGHMVHPY\UĤVWDO,YGREČ
QHFLWOLYpKR QiVWXSX VRFLDOLVPX ]DþiWHN OHW
SDGHViWêFK  MVHP GHQQČ þDVQČ ]UiQD ãODSDO
YHVQČKRYêFK]iYČMtFKGRNRVWHODPLQLVWURYDW
3UiYČVHPWHKG\SR]DWþHQpP3-6NĜLYDQRYL
SĜLãHOMDNRNQČ]3-.DYDOH(MKOH+RVSRGLQ
SĜLMGH«.OXNRYVNp]LPQtUDGRYiQN\þHUWRYL
Q\DSDNQHWUSČOLYpRþHNiYiQtYiQRþQtFKVYi
WHþQtFK GQĤ 7\ YRMHQVNp MVHP VWUiYLO V RVWĜH
QDELWêP VDPRSDOHP YH YRMHQVNpP SURVWRUX
MHQ V WLFKRX Y]SRPtQNRX QD YãHFKQ\ GRPD
XYiQRþQtKRVWROX9GDOãtPåLYRWČVQiVWXSHP
GR ]DPČVWQiQt E\O þORYČN Yi]iQ SĜHGHYãtP
SUDFRYQtPL SRYLQQRVWPL 6RERW\ E\O\ GORXKR
SUDFRYQtWDNåH]EêYDO\MHQW\DGYHQWQtQHGČOH
$MDNMHWRPXGQHV]SRKOHGXGĤFKRGFH"3ĜH
GHYãtPVSRYGČNHPåHMVHPVHWRKRþDVXYĤ
EHF GRåLO /HWRãQt VODYQRVW -HåtãH .UiOH MDNR
SRVOHGQt QHGČOH FtUNHYQtKR URNX SĜLSDGOD MLå
QDOLVWRSDG.VRERWQtPXSRGYHþHUXSĜHG
SUYQt DGYHQWQt QHGČOt VH QD QiPČVWt MLKRþHV
NpPHWURSROH]QRYXVHãORGDOHNRYtFHOLGtQHå
SĜHG URNHP 1DVWDO QRYê OLGRYê ULWXiO Ä5R]
VYtFHQtYiQRþQtKRVWURPX³6WDURQRYêSDQSUL
PiWRUMHGQRXYČWRXSRSĜiOVYpPXOLGXDY\EUDO
GYČKROþLþN\SUR]DFLQNiQt]YRQHþNHP6KUR
PiåGČQpSDNRVORYLOLSRPRFQêELVNXSPRQV
3DYHO 3RViG V SĜLSRPHQXWtP GXFKRYQtKR RG
ND]XGRE\DGYHQWQtDQiVOHGQpKRVODYHQt]UR
]HQt%RåtKRV\QD
9NDWHGUiOHSDNGLHFp]QtELVNXSPRQV-LĜt3D
ćRXUSRåHKQDODGYHQWQtYČQHF LRVWDWQtGRQH
VHQp VMHKRåQDVYtFHQtPVHWHQWRNUiWHPXVHO
SUDFQČY\SRĜiGDWPtVWQtSDQGČNDQGU3=GH

QČN0DUHã9HVYpSURPOXYČY\]YDORWHFELVNXS
FHORXYČĜtFtURGLQXÄ1HåLMPHVRXNURPČåLMPH
YFtUNYL«$ĢMHSURQiVWDWRFKYtOHWLFKêPYê
NĜLNHPNG\0DULDSRURGLODVYpKRV\QD$OHDĢ
MHWpåYDURYQêPYêNĜLNHPNG\VH]DSRþDWêåLYRW
]PXåHDåHQ\QLNG\SRURGXQHGRþNi1HEXć
PHOKRVWHMQtNWUHQGXMDNêPVHQDãHVSROHþQRVW
XEtUi«³3RGHOãtPSRĜDGXVDGRUDFtSDNE\OR
PRåQpUR]HKĜiWVYp~G\GRPDXWHOHYL]RUĤSĜL
SĜtPpPSĜHQRVX]9DWLNiQX±QHãSRU\]D~þDV
WL 6YDWpKR RWFH ± D ]DSRMLW VH GR FHORVYČWRYp
PRGOLWE\VHVWHMQêPGXFKRYQtP]DPČĜHQtP
3UYQt DGYHQWQt QHGČOH Y PUD]LYpP UiQX ]DVH
SČNQČ Då N VY -DQX QD /LQHFNp SĜHGPČVWt
D MDNR EDO]iP QD GXãL SĜLMPRXW VORYD PRQV
-RVHID.DYDOHKR$RGWpWRQHGČOH]DVHGHQQČ
QDURUiW\1ČMDNVHQiPWRYWpY\VSČOpSRVW
VRFLDOLVWLFNp GREČ NRPSOLNXMH 1HMVRX NQČåt
9SRQGČOtWHG\QDVHGPRXGRNDWHGUiO\Y~WH
UêNVHVWĜLþNiPNVY-RVHIX YNOiãWHĜH 
YH VWĜHGX QD YHþHUQt GR NOiãWHUD  KRG VH
Y]SRPtQNRX QD ]HPĜHOp URGLþH  YH þWYUWHN
GR NDWHGUiO\  KRG  Y SiWHN N VY 3URNRSX
 KRG  SRGOH GDQêFK PRåQRVWt ]DQH
SUi]GQČQpKRGĤFKRGFHDYVRERWX]DVHNVHVW
ĜLþNiPDE\WRPČORWHQSXQFUDQQtKRYVWiYiQt
$ FR WR RVWDWQt" 2 SUYQt DGYHQWQt QHGČOL MLå
WUDGLþQtDGYHQWQtNRQFHUWYNRVWHOHýVFtUNYH
KXVLWVNpQD3DODFNpKRQiPČVWt3RGWDNWRYNRX
GLULJHQWĤ .DUOD )UiĖL D .DUOD 2FKR]N\ -LKR
þHVNp SČYHFNp VGUXåHQt &ROOHJLXP 0XVLFXP
%XGYLFHQVH VyOLVWp =X]DQD =LPORYi /XFLH
.ROiĜRYiD9LNWRU7RPV1DSURJUDPX$GDJLR
0R]DUW  % 6PHWDQD ýHVNp URUiW\ D 0LVVD
SDVWRUDOLV %UL[L 
$SDNXåMHQRWiþHWOLVW\YNDOHQGiĜL6Y2Q
GĜHM    MHGHQ ] SR]GČMãtFK DSRãWROĤ
RGVRX]HQê N VPUWL QD NĜtåL NGH WĜL GQ\ WUSČO
6Y %DUERUD    SĜHG UR]]XĜHQêP RWFHP
SĜL]QDODNĜHVĢDQVNRXYtUXQDNRQHFE\ODVĢDWD
3RGOH OLGRYp WUDGLFH FKRGtPH XVWĜLKQRXW WĜHã
ĖRYp YČWYLþN\ 6Y 0LNXOiãH   SDWURQD

P. Quirín a pastelky
3RX]HGYDPČVtFHPČOLIDUQtFL]H6ODEþLFPRå
QRVW VGtOHW PãL VY VSROHþQČ D WR MHãWČ RE Wê
GHQ V34XLUtQHPSUHPRQVWUiWHP]0LOHYVND
1DY]GRU\NUiWNpGREČVLQiV34XLUtQGRNi]DO
]tVNDW -HKR Ni]iQt E\OD PRXGUi D QXWLOD QiV
SĜHPêãOHW L NG\å MVPH SĜLãOL ] NRVWHOD GRPĤ
&RĜtNiP]NRVWHOD".RVWHOVY-RVHIDYH6ODE
þLFtFKMHPRPHQWiOQČY\NOL]HQêDFHOiVWDYEDVH
VWDWLFN\ ]DMLãĢXMH -DNR D]\O QiP Xå þW\ĜL WêG
Q\VORXåtPDOiNDSOLþNDVY9RMWČFKDY3tVHFNp
6PROþL $ RGWXG MH SUiYČ SĜLORåHQi IRWRJUD¿H
34XLUtQDSĜLMHKRSRVOHGQtPãLVYXQiV
-HKRNi]iQtRSDVWHONiFKPiPMHãWČSRĜiGYSD
PČWL äLYRW NDåGpKR ] QiV MH SĜLURYQiQ N SDV
WHOFHQH]iOHåtQDWYDUXMHVWOLMHSDVWHONDPDOi

3RNUDĀRYiQtQDVWUDQė
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Pokračování z 19. strany.
YHONiNXODWiQHERKUDQDWi'ĤOHåLWiMHQiSOĖ
Qiã FKDUDNWHU 3DVWHOND QHNUHVOt VDPD RG VHEH
PXVtMLQČNGRYpVW$P\VHVQDåtPHDE\-Håtã
E\O WHQ NGR YHGH QDãH P\ãOHQt WRXK\ SĜiQt
NDåGê VNXWHN D DE\FKRP VH MtP QHFKDOL YpVW
1ČNG\MHWĜHEDSDVWHONXRĜH]DWEROHVWtDXWUSH
QtPVHOLGVNiGXãH]XãOHFKĢXMHDRþLVĢXMHVWiYi
VHYQtPDYČMãt$WRMVRXUĤ]QpåLYRWQt]NRXãN\
3ĜLNUHVOHQtPĤåHPHSRXåtYDWJXPXDY\JXPR
YDWFRMVPHQDNUHVOLOLFK\EQČ7HG\NG\åMVPH
YVLWXDFLNG\MVPHFK\ELOLRPOXYPHVHOLGHP
D WDNp %RKX XVLOXMPH R VYiWRVW VPtĜHQt .Då
GêPVNXWNHPLVORYHPNUHVOtPHPR]DLNXVYpKR
åLYRWDSDVWHONDYåG\SRVREČ]DQHFKiYiVWRSX
$REUi]HNMHKH]þtNG\åMHSRXåLWRYtFSDVWHOHN
1HPČOLE\FKRPP\VOHWMHQVDPLQDVHEHPČOL
E\FKRPSĜLMtPDWUDG\SRXþHQtDSRPRFRGGUX
KêFK OLGt 0ČOL E\FKRP EêW SRNRUQt YQtPDYt
RKOHGXSOQtDSR]RUQtNHYãHPLYãHPXNROHP
VHEHVFKRSQLRWHYĜtWVUGFHNSRWĜHEQêPDQX]
QêP0ČOLE\FKRPMtWåLYRWHPVþLVWêPVUGFHP
DVQDåLWVHYãHPOLGHPMHMLFKFHVWX]SĜtMHPQLW
XVQDGQLWDRERKDWLW
'tN\34XLUtQRYL]DMHKRSRVOHGQtNi]iQtXQiV
9MHKRGDOãtPSĤVREHQtNGHNROLPXY\SURãXMH
PHKRMQRVW%RåtKRSRåHKQiQtDSHYQp]GUDYt
=DIDUQtN\]H6ODEþLF$OHQD5ĤåLþNRYi

Poutníci z Klokot se zúčastnili děkovné pouti do Říma a Vatikánu
Ve dnech 9.-11. 11. 2010 se uskutečnila Národní pouť do Říma a Vatikánu jako poděkování za loňskou návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice. Celkem přijelo
do Říma asi 1 300 věřících s 13 biskupy ze
všech diecézí. Všechny cesty, jak se říká, vedly v listopadu do Říma, a tak jsme i my
s ing. J. Veselým absolvovali třídenní program
ve třech hlavních římských bazilikách. Vyvrcholením byla audience u Svatého otce a mše
sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu ve středu
10. 11. 2010, které byly pro všechny nezapomenutelným zážitkem a povzbuzením.
V českém jazyce z úst Svatého otce zaznělo: „Srdečně zdravím vás poutníky z České
republiky, kteří jste se zde sešli v tak hojném
počtu, milí přátelé, vítám vás!“ A po proslovu
na závěr „…ze srdce vám všem uděluji zvláštní Apoštolské požehnání, které rozšiřuji vašim

rodinám a celé vaší vlasti.“ Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka předal papeži zvací dopis k návštěvě Velehradu při příležitosti
oslav 1150. výročí příchodů věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013,
a tak se můžeme těšit a modlit se za další požehnanou návštěvu Svatého otce, náměstka
Kristova v naší vlasti.
Návštěva Říma, Vatikánu, vatikánských muzeí
a dalších pamětihodnosti Věčného města jsou
pro každého poutníka velkým zážitkem, a tak
my jsme si pobyt o další tři dny prodloužili,
abychom tuto kolébku evropské civilizace
a centrum křesťanstva lépe poznali. Každému
bychom přáli, aby alespoň jednou navštívil
tato místa
a posílil a prohloubil si víru, naději a lásku,
křesťanské hodnoty, v které věříme a o které
Ing. Pavel Vejskrab
usilujeme.

za sebe a dělá něco pro lidi. U oblátů je to
jiné: my a lidé spolupracujeme.

Následoval ještě rok v pastoraci ve velké
farnosti ve Wrocławi, a pak mě na jaře
toho roku kontaktoval otec Marek, po Velikonocích jsem poprvé navštívil Kroměříž
a v červenci přijel do Čech.

Neděle 26. 12. v 16 hod.
Děkanský kostel v Táboře

SVÁTEČNÍ VARHANNÍ
KONCERT
Účinkují:
Ladislav Šotek – varhany
a Táborský chrámový sbor

Pokračování z 18. strany.
studia pak vítězil architekt. Moji spolužáci
smýšleli stejně jako já o dalších povoláních
jako námořník, právník atd. V posledním
ročníku studia část z nich řekla, že by se
chtěli stát kněžími. A mě tak dva měsíce
před koncem studia napadlo, že má cesta
je také kněžství. Řekl jsem si, že architektem se můžu stát vždycky, ale pokud je tohle povolání, měl bych na něj odpovědět,
a čas v noviciátu mi to potvrdil.

Co to pro Tebe znamená být oblátem?
To jsem nevybral já, říkávám, že to vybral
Pán Bůh. Tak se stalo, a myslím, že dobře.
Obláty jsem poznal na střední škole, přednášeli o tom, kdo je oblát, a také o misiích.
Bylo zajímavé vidět misionářské charizma,
zajímavá byla i ta mezinárodnost. Vnímal
jsem také rozdíl mezi diecézním knězem,
kde se mi zdálo, že žije a pracuje sám

Ty sis vybral jako misijní zemi Čechy?
A jak se Ti tu líbí?
Před věčnými sliby (na začátku 5. roku semináře) jsem byl krátce v exercičním domě
v rodišti zakladatele kongregace oblátů
v Aix en Provence. I na základě toho prožitku jsem vnímal, že jsem povolaný k práci jinde než v Polsku. Požádal jsem proto
o vyslání na misie a mě samotného napadlo Německo. Polský provinciál rozhodl,
že ještě rok vyčkáme a v roce, kdy máme
absolvovat praktickou pastoraci jsem mohl
vycestovat do Německa. Konec školy byl
opravdu napínavý, vůbec jsem nevěděl,
jak se nakonec otec provinciál rozhodnul.
Přišel ke mně a zeptal se, jestli bych byl
ochotný pracovat v rámci Středoevropské
oblátské provincie třeba i v Čechách a dal
mi hodinu na rozmyšlenou. Souhlasil jsem.

Byli v Tvém životě nějací důležití lidé,
na které vzpomínáš?
Určitě ano. Například můj učitel na střední
mi říkával: „Když se nebudeš učit jazyky,
budeš ,v příkopě´ (mimo).“
Kdybys mohl mít nějaké přání?
Naučil jsem se jednu věc – v životě přichází věci, které se stanou „tak nějak bez
nás“, a my je máme za úkol co nejlépe
prožít. Být co nejlépe na tom místě, kam
mě dovedla vůle Boží. Mám rád tento citát:
„Modlitba nemění svět, ale mění člověka,
který mění tento svět.“
Děkujeme za rozhovor.
Připravila H. Koukalová
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PERSONALIA
USTANOVENÍ
P. ThLic. Jiří Damián Škoda, CFSsS,
rektor kostela Panny Marie Růžencové
v Č. Budějovicích, byl od 25. 10. 2010 jmenován výkonným sekretářem Rady České
biskupské konference pro pastoraci povolání.
P. Ing. Viktor Frýdl byl od 24. 11. 2010
na dobu trvání své nemoci odvolán z úřadu administrátora ve Strakonicích a excurrendo administrátora ve farnostech Jinín,
Strakonice-Podsrp a Štěkeň a k témuž
datu ustanoven administrátorem in spiritualibus v těchto čtyřech farnostech. Ustanovení okrskovým vikářem Strakonického
vikariátu zůstává v platnosti.
Mgr. Vojtěch Vágai, ustanovený k jáhenské službě ve Strakonicích, byl od 24. 11.
2010 na dobu trvání nemoci P. Ing. Viktora
Frýdla ustanoven administrátorem in materialibus ve farnostech Strakonice, Jinín,
Strakonice-Podsrp a Štěkeň.
P. Vladimír Koranda, farář v Plané nad
Lužnicí, byl od 1. 12. 2010 odvolán z úřadu vikariátního sekretáře Táborského
vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají
v platnosti.
P. Mgr. Ing. Jan Kuník, administrátor
v Chotovinách, byl od 1. 12. 2010 jmenován vikariátním sekretářem Táborského
vikariátu.
P. Stanislav Bušta, administrátor ve Velkém Boru, byl od 1. 12. 2010 jmenován
vikariátním sekretářem Sušicko-Nepomuckého vikariátu.
P. Mgr. Jaroslav Šmejkal, administrátor
v Č. Velenicích, byl od 1. 12. 2010 jmenován vikariátním sekretářem Jindřichohradeckého vikariátu.

P. Karel Zeman, CSsR, administrátor
v Božejově, byl od 1. 12. 2010 odvolán
z úřadu vikariátního sekretáře Pelhřimovského vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
P. Mgr. Tomáš Hajda, administrátor v Pacově, byl od 1. 12. 2010 jmenován vikariátním sekretářem Pelhřimovského vikariátu.

UKONČENÍ KNĚŽSKÉ SLUŽBY
V DIECÉZI
P. Mgr. Vlastimil Kadlec, OMI, byl na žádost svých řeholních představených od 1.
1. 2011 odvolán z úřadu výpomocného
duchovního v Táboře-Klokotech a odchází z českobudějovické diecéze. Upřímně
mu děkujeme za půl roku kněžské služby
v naší diecézi.

ÚMRTÍ
P. František Paroubek, bývalý dlouholetý
duchovní správce v Kotouni, zemřel 28.
11. 2010 v Kněžském domově v Č. Budějovicích-Suchém Vrbném ve věku 86 let.
Po zádušní mši sv. a obřadech posledního
rozloučení v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Č. Budějovicích-Suchém Vrbném byl
pohřben 3. 12. 2010 do kněžského hrobu
na hřbitově u sv. Otýlie v Č. Budějovicích.
R. I. P.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
P. Bohuslav Švehla, Mnichov (SRN),
oslaví 20. 12. 2010 padesáté páté narozeniny.
Karel Hofbauer, trvalý jáhen, Č. Budějovice, oslaví 11. 1. 2011 šedesáté páté
narozeniny.
Oběma jubilantům upřímně blahopřejeme.
-acebb-

NABÍDKA STUDIA NA TF JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je možné studovat teologii, teologii služby, učitelství náboženství a etiky,
ﬁlosoﬁi a religionistiku, charitativní a sociální práci a volnočasovou pedagogiku, a to v bakalářských a magisterských v oblasti teologie také v doktorských - studijních programech.
Pro zájemce z řad již pracujících jsou nabízeny studijní programy vyučované v kombinované (dálkové) formě studia.
Kromě bakalářského, magisterského a doktorského studia
nabízí Teologická fakulta také řadu zajímavých kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV). Úplná nabídka všech oborů spolu
s podrobnějšími informacemi o jejich skladbě je k dispozici na www.tf.jcu.cz.
Informace k přijímacímu řízení na rok 2011/2012 lze získat na www.tf.jcu.cz
nebo na studijním oddělení Teologické fakulty, tel. 387 773 5(04), (12), (13),
nebo studijni@tf.jcu.cz.
Termín přijímání přihlášek ke studiu je stanoven na 15. březen 2011.
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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.
.DIHPOêQHNMHXUþHQSĜHGHYãtPPDPLQNiP
QD PDWHĜVNp GRYROHQp DOH QHMHQ MLP =DFK\
WtWH KR NDåGp ~WHUê Y    VH PĤåHWH
VSROHþQČVQiPLY\SUDYLWGRVYČWDNQLKNWHUp
SĜt]QLYČSURERX]HMtGČWVNRXIDQWD]LL=DY]SR
PtQiPHQDSRKiGN\MHåE\O\VRXþiVWtQDãHKR
GČWVWYtDQDEtGQHPHLQIRUPDFHRWLWXOHFKNWH
UpE\PRKO\YKRGQČ]DXMPRXWGQHãQtGČWL
QDVWDQHÄýDVQDGČMQpYĤQČ³MDN]QtSRGWL
WXOQDãHKRPDJD]tQXYSĜHGVYiWHþQtPY\GiQt
 9åG\ Y ~WHUê RG  Y\VtOiPH %DUYtQHN
SRĜDGKUDMtFtYãHPLEDUYDPLYČQRYDQêGČWHP
  VH Y\GiPH QD QiYãWČYX GR 3HUQtNRYp
FKDORXSN\ NWHUi VWRMt QHGDOHNR 3DUGXELF 
MHQDSURJUDPXREOtEHQp7HOHIRQLFNpULVNR
YiQtSĜHGVWDYtPHRVREQRVWNQČ]HMDNR
XGČORYDWHOHVYiWRVWt3ĜLSRPHQHPHVLWDNpVYD
WpKR -DQD 0DULD9LDQQH\H 1D   MH SĜL
SUDYHQ3URVLQFRYêPDJD]tQ%DUYtQNXSOQê]D
MtPDYRVWt7HQEXGHWHQWRNUiWYiQRþQČODGČQê
3RĜDG9ãLPOLMVPHVLSĜLQiãtUHDNFHQDDNWX
iOQtWpPDWDUR]KRYRU\DGHEDW\XNXODWpKRVWR
OX 1DODGtWH KR Y SUDYLGHOQpP SiWHþQtP þDVH
RGKRGYiVVH]QiPtPHVKRVSLFHP
Y5DMKUDGXDSURPOXYtPHRSDOLDWLYQtSpþL
 EXGRX QiPČWHP KRYRUX SRXWČ åHKQiQt
VYČFHQtDSČNQpOLGRYp]Y\N\QHMHQW\YiQRþ
Qt1DRWi]N\0DULH%ODåNRYpEXGHRGSRYtGDW
PRQVLJQRUH-DQ3HĖi]IDUiĜ]H.ĜWLQX%UQD
9åG\YSiWHNYQDODGtWHKXGHEQtWêGH
QtN2NWiYDYQČPåVH]DPČĜXMHPHQDDNWXDOL
W\]HVYČWDYiåQpKXGE\Y\VtOiPHåLYČ
0ĤåHWHVHWČãLWQDWUDGLþQtSĜHGYiQRþQtVRXWČå
RNUiVQpFHQ\YiVUHGDNWRUND.OiUD%H
UiQNRYiSR]YHQDQRYRURþQtEHQH¿þQtNRQFHUW
 .RQFHUW GXFKRYQt þL YiåQp KXGE\ ]D]Qt
Yi QD YOQiFK 3URJODVX SUDYLGHOQČ Y QHGČOL
RG    VH MLå SRGUXKp Y OHWRãQtP
DGYHQWX]DSRVORXFKiPHGRGtODNWHUpMH]KX
GHEQČQtP VWDUR]iNRQQtKR WH[WX %XGH WR RUD
WRULXP ÄâDORPRXQ³ ] SHUD *HRUJD )ULHGULFKD
+lQGHOD
9VRERWXYKRGVHSĜLKOiVtMLKRþHV
NpVWXGLR-DQ1HXPDQQ5HGDNWRU3HWU3RVStãLO
SĜLSUDYLO UR]KRYRU V 3$QWRQtQHP 3UDåDQHP
6'% NWHUê SĜHGQiãt ELEOLVWLNX QD7HRORJLFNp
IDNXOWČ-81iPČWHPUR]KRYRUXMHÄ2þHNiYi
Qt SĜtFKRGX 0HVLiãH ]DVOtEHQpKR YH 6WDUpP
]iNRQČ³
 5HJLRQiOQt SRĜDG ] 2ORPRXFH Y\VtOiPH
YHþWYUWHNYHKRG3ĜHVQČYWHQWRGHQ

XSO\QH  OHW RG ~PUWt 3 9LQFHQFH +RUiND
URGiND]%UXãSHUNX9ČWãLQXVYpKRåLYRWDSĤ
VRELOY/LWRYOLQHMSUYHMDNRSURIHVRUQiERåHQ
VWYtQDWDPQtPJ\PQi]LXDSRWpMDNRVWDURVWD
/LWRYOH-HKRIXQNFLYãDNSĜHUXãLODVYČWRYi
YiOND0tVWQtREþDQpKRSRYiOFHY\]QDPHQDOL
WLWXOHPÄþHVWQêREþDQ/LWRYOH³9HOLFHEU]\VH
YãDNVWDOQHSRKRGOQêPNRPXQLVWLFNpPXUHåL
PX
9~WHUêYHKRGSĜLSRPHQHPH
YêURþtQDUR]HQtþHVNpKRKXGHEQtKRVNODGDWHOH
%RKXVODYD 0DUWLQĤ 3 7RPiã 5DVWLVODY +|
JHUQDYãWtYLOVPLNURIRQHP&HQWUXP%RKXVOD
YD 0DUWLQĤ Y 3ROLþFH DE\ V MHKR SUDFRYQtN\
SRKRYRĜLO R åLYRWČ D GtOH WRKRWR Yê]QDPQpKR
URGiND]9\VRþLQ\
 %HQHGLNWLQVNp RSDWVWYt 5DMKUDG SURãOR RE
GREtPUR]NYČWXL~SDGNX3$XJXVWLQHP*D]
GDSRXWDYêP]SĤVREHPSĜLEOtåtKLVWRULLWRKRWR
UDMKUDGVNpKR NOiãWHUD$XWRUHP SRĜDGX NWHUê
XVO\ãtWH YH þWYUWHN   YH  KRG MH 3HWU
3RVStãLO
9~WHUêYHKRGQDKOpGQHPHGRGČMLQ
MH]XLWVNpXQLYHU]LW\Y2ORPRXFL6H]QiPtQiV
VQLPLRORPRXFNêUHGDNWRU0DUHN&KYiWDO
NE


Misionáři obláti Panny Marie
Neposkvrněné
a Římskokatolická farnost
Tábor-Klokoty

CO VÍME O TOM, CO BUDE?
Pohled na poslední věci člověka
a světa

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA
s P. Pavlem Zahradníčkem, OMI

v sobotu 18. 12. 2010
v Poutním domě Emauzy
Program:
PROMLUVA
zpovídání v Emauzích a v kostele
růženec v kostele
mše sv. v kostele
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Georges Huber – Můj anděl půjde
před tebou
Mnozí dnešní křesťané
mají problémy uvěřit
v anděly a projevovat
jim úctu. Autor prostudoval dokumenty 2.
vatikánského koncilu,
postoje papežů, Bibli,
liturgické texty a spisy
svatých, aby čtenářům
mohl dát přesvědčivou
odpověď na otázky týkající se víry v anděly a úctu k nim.
Brož., 167 s., 189 Kč

Christoph Schönborn - Nalezli jsme
milosrdenství
Kard. Schönborn rozebírá poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě
církve se zaměřením
na naši dobu. Úvahy
a výklad jsou doprovázeny častými ukázkami
z Písma; k lepší orientaci
slouží připojený rejstřík
biblických odkazů, osobní rejstřík a poznámky
s uvedením odborné literatury.
Váz., 147 s., 169 Kč

Egon Sendler - Ikony
Krista
V liturgickém roce západní i východní církve
jsou slaveny všechny
hlavní události Kristova života: jeho narození, zjevení, uvedení
do chrámu, proměnění,
ukřižování a vzkříšení.
Každou z těchto událostí
najdeme také na obrazech a ikonách, jejichž krása
odráží duchovní bohatství dějin spásy. Váz., 340
s., 450 Kč

J. H. Newman - I pokus se počítá
J. H. Newman (18011890) se proslavil nejprve jako představitel
reformního hnutí v anglikánské církvi; intenzivní
studium dějin křesťanství jej však přivedlo až
ke vstupu do katolické
církve (1845). Příklad
kard. Newmana jako poctivého myslitele, teologa, pastýře a muže hlubokého duchovního života
vyzdvihl papež Benedikt XVI. v září 2010, když
jej během své návštěvy Velké Británie prohlásil
za blahoslaveného.
Brož., 87 s., 119 Kč

OTCOVÉ KONCILU

&DUOR&RQIDORQLHUL

&DUOR&RQIDORQLHULVHQDURGLOþHUYHQFHY6HYHVRQHGD
OHNR0LOiQDYKOXERFHNĜHVĢDQVNpURGLQČ-LåMDNRPDOêFKODSHF
SURMHYRYDOWRXKXVWiWVHNQČ]HPDURGLþHYWRPQHMHQQHEUiQLOL
DOHSRGSRURYDOLKRYMHKRUR]KRGQXWtDE\OLSURQČMSHYQêPDMLV
WêP]i]HPtPLRSRURX3URWRåHLEČKHPãNROQtFKOHWSURMHYRYDO
PLPRĜiGQRXLQWHOLJHQFLDE\VWURVWSĜHVWRXSLOYMHGHQiFWLOHWHFK
GR0DOpKRVHPLQiĜHVY3HWUDY6HYHVRDJ\PQD]LiOQtVWXGLDGR
NRQþLOY6HPLQiĜLY0RQ]H'tN\Y\QLNDMtFtPVWXGLMQtPYêVOHG
NĤP E\O SRVOiQ QD VWXGLD GR ětPD NGH SRNUDþRYDO QiVOHGRYQČ
L Y GRNWRUDQGVNpP VWXGLX ] ILORVRILH WHRORJLH D NDQRQLFNpKR
SUiYD6WXGLDYãDNPXVHOSĜHUXãLWYURFHDE\SOQLOYRMHQ
VNRXSRYLQQRVW
9\VYČFHQQDNQČ]HE\OYPLOiQVNpPGyPXEĜH]QDNDU
GLQiOHP$QGUHD &DUOR )HUUUDULP Y VRXþDVQp GREČ QD VH]QDPX
EODKRVODYHQêFK 3UYQtURN\NQČåVNpKRSĤVREHQtVHYČQRYDOSĜH
GHYãtP SDVWRUDFL YH IDUQRVWHFK PLOiQVNp DUFLGLHFp]H ]iURYHĖ
LMDNRDVLVWHQWNDWROLFNpPOiGHåHDSĜHGQiãHMtFtWHRORJLFNêFKGLV
FLSOtQYVHPLQiĜL3RVPUWLNDUGLQiOD)HUUDULKRYURFHE\O
MPHQRYiQMDNRQiVWXSFHEêYDOêNQLKRYQtNUR]ViKOp$PEURVLiQVNp
ELEOLRWpN\ Y\QLNDMtFt GLSORPDW D QiUXåLYê KRUROH]HF PRQV
$FKLOOH5DWWLNWHUêE\OSRQČNROLNDPČVtFtFKMPHQRYiQLNDUGL
QiOHP1RYêPLOiQVNêDUFLELVNXSVLY\EUDOMDNRRVREQtKRVHNUH
WiĜHSUiYČ&RQIDORQLHULKR2EGREtÄVHNUHWiĜRYiQtY0LOiQČ³YãDN
QHWUYDORSĜtOLãGORXKR$UFLELVNXSDNDUGLQiO5DWWLE\OWRWLå]YR
OHQ SDSHåHP 3LXV ;,  Y ~QRUX  D WDN VSROX V QtP ]ĤVWDO
YětPČLPRQV&RQIDORQLHULFRE\SDSHåVNêVHNUHWiĜ%H]HVSRUX
QiVOHGXMtFtFK VHGPQiFW OHW NG\ VWiO SR ERNX SDSHåH MDNR MHKR
QHMEOLåãt VSROXSUDFRYQtN E\O\ SUR QČM PLPRĜiGQRX ]NXãHQRVWt
D SUĤSUDYRX GR SĜtãWtFK OHW YH YČUQp VOXåEČ FtUNYL -HãWČ MDNR
RVREQt VHNUHWiĜ SDSHåH E\O MPHQRYiQ Y URFH  NDQRYQtNHP
ED]LOLN\VY3HWUD
9 EĜH]QX  E\O PRQV &RQIDORQLHUL MPHQRYiQ DUFLELVNXSHP
Y $TXLOH D ELVNXSVNp VYČFHQt SĜLMDO ] UXNRX SDSHåH 3LD ;,,
Y 6L[WLQVNp NDSOL , SĜHVWR åH E\OD YiOND DTXLOVNi DUFLGLHFp]H
SĜLSUDYLODVYpPXQRYpPXSDVWêĜLYĜHOpSĜLMHWt-DNRDUFLELVNXSVH

VQDåLOEH]UR]GtOXSRGSRURYDWYãHFKQ\SRVWLåHQpYiOHþQêPL~WUD
SDPL GRGiYDW QDGČML YãHP VWUiGDMtFtP 9HONRX RGH]YX PČO\
LSRXWČYHVP\VOXSXWRYiQtQDKRU\DWR]DMHGLQêPFtOHPDE\
WRWLåE\O\RGYUiFHQ\KUĤ]\YiON\1ČNROLNUiWY\VWRXSLOMDNRY\
MHGQDYDþQHMSUYHVQČPHFNêPLGĤVWRMQtN\DE\SURSXVWLOLYČ]QČ
Qp ]DMDWFH SRGUXKp ]DVH VH ]iVWXSFL VSRMHQHFNêFK DUPiG DE\
PČVWRE\ORXFKUiQČQRRGERPEDUGRYiQt=DW\WRMHKR]iVOXK\PX
SRYiOFHE\ORSĜLGČOHQRþHVWQpREþDQVWYtPČVWD$TXLODD]iURYHĖ
XGČOHQWLWXOÄ'HIHQVRU&LYLWDWLV³ 2EKiMFHPČVWD 
9OHGQXE\OMPHQRYiQVHNUHWiĜHP.RQJUHJDFHSURNDWROLF
NRXYêFKRYXDSURVLQFHKRSDSHå-DQ;;,,,MPHQRYDO
þOHQHPNDUGLQiOVNpKRVERUX=DVWiYDOSRVWXSQČQHMUĤ]QČMãtSRVW\
YĜtPVNpNXULLDWDNE\OLPLPRĜiGQČþLQQêEČKHPSUiYČSUREtKD
MtFtKR,,YDWLNiQVNpKRNRQFLOX
5RNXVHVWDOGČNDQHPNDUGLQiOVNpKRVERUXDVQDGLYWpWR
~OR]HYVWRXSLOGRP\VOLNDWROLFNpKRVYČWDMDNREULODQWQtND]DWHO
NG\åSURPORXYDOQDGUDNYtGYRXSDSHåĤQHMSUYH3DYOD9,DPČ
VtFSRWp-DQD3DYOD,
=HPĜHO  VUSQD  Y ětPČ D SDWĜLO QHMHQ N QHMGpOH åLMtFtP
NDUGLQiOĤPDOHYWpGREČE\OMHKRNDUGLQDOiWMHGQtP]QHMGHOãtFK
3RGOHVYpKRYêVORYQpKRSĜiQtE\OSRKĜEHQYHVYpPURGLãWLYWČV
Qp EOt]NRVWL VYêFK URGLþĤ 3RKĜHEQt REĜDG\ Y ED]LOLFH VY 3HWUD
YHGOSDSHå-DQ3DYHO,,DYSURPOXYČPLPRMLQpĜHNOQiVOHGXMtFt
VORYD1HMGUDåãtNDUGLQiOH&DUOR&RQIDORQLHULGČNDQHNDUGLQiO
VNpKRVERUXYWpWRFKYtOLORXþHQtWČSURVtPH3ĜLPORXYHMVH]DVH
PLQDULVW\SURNWHUpMVLY\QDNOiGDOVYpVtO\SĜLPORXYHMVH]DELV
NXS\DMHMLFKGLHFp]HQDFHOpPVYČWČ]DFHORXFtUNHYSURNWHURX
MVL SRFLĢRYDO WROLN OiVN\ Y\SURãXM X WYpKR YHONpKR RFKUiQFH VY
.DUODNWHUpKRMVLPČOYWDNRYp~FWČDE\FKRP SRVNDNRYDOL GRNXG
MHþDV±MDNMVLMHGQRXQDSVDONHVWiOHSOQČMãtPXDYHONRU\VpPX
QDSOĖRYiQtQDãLFKSRYLQQRVWtSĜLPORXYHMVHDE\VYČWOR,,YDWL
NiQVNpKRNRQFLOXMHKRåMVLE\OSURWDJRQLVWRXRVYtWLORP\VOYHGOR
YHãNHUp LQLFLDWLY\ D VMHGQRFRYDOR NROHP .ULVWD YãHFKQ\ QiURG\
VYČWD
=GHQČN0DUHã

Přijď, Pane Ježíši, potěš nás svou blízkostí
a dej světlo našim očím.
Dej zazářit svému světlu v našich srdcích
a veď nás temnotami života do své blízkosti plné jasu.
(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)

RADOSTNÉ VÁNOCE
A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2011
přeje redakce Setkáni

Žalm k Bohu trojosobnímu
Ó Bože v trojí Osobě,
mé srdce prahne po Tobě
a jak úponek k Tobě lne,
když touhou svou se k Tobě pne.
Když mysl k Tobě povznáším
a sebe v oběť přináším,
tu nitro jihne radostí
z Tvé přenesmírné milosti.
Tvá láska vábí duši mou
milostiplnou přesilou
do rukou Tvých se plně dát
a ve Tvé vůli pevně stát.

To popřej, Bože, z výsosti
té mojí nuzné lidskosti,
by moh´ Tě zřít můj ducha zrak,
jak jsi, až přejde časna mrak,
jenž zastírá nám Tvoji Tvář
i její jasnou svatozář,
Pak přejdem´ z naší časnosti,
do Tvého Syna věčnosti
jenž mocí Ducha z mrtvých vstal,
by nás do svého Těla vzal,
v němž vybaví nás svou mocí
hledět Ti, Otče, do očí.
Jan Rojšín

