PASTORAČNÍ OBČASNÍK

MIKULÁŠ
„Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“ ( Ex 4, 12)

ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 1/2021
Milí přátelé, pastorační pracovníci,
byl jsem vyzván napsat několik slov do nového čísla Pastoračního občasníku Mikuláš, což činím velmi rád.
Prožíváme v plném proudu Vánoce. A první spojitost, která mne napadla při myšlence na Vás, byli betlémští
pastýři a jejich přítomnost ve vánoční události. Pastýř – pastorace, to je náš společný úkol a poslání.
Myslím si, že bude dobré vyzvednout jejich význam.
Možná se z těchto důležitých postav v betlémské události staly zaprášené figurky. Ale oni byli prvními svědky
Ježíšova narození a pak neúnavní hlasatelé této radostné noviny.
Postava pastýřů má hluboké biblické kořeny. Ze starého zákona bych rád připomněl tři největší pastýře.
První z nich byl ÁBEL, BRATR KAINA, oba synové Adama a Evy Ábel se stal pastýřem ovcí, a Kain se stal
zemědělcem (Gen 4,2).
Oba přinášeli Bohu dary z výtěžku své práce. Ábel byl plný důvěry a vděčnosti a věnoval Bohu jednu ze svých
prvorozených ovcí. Takovou oběť Bůh přijal, ale Kainovu, přinesenou bez víry, odmítl.
Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. (Gen 4,8)
Ábel byl pastýřem, který byl zabit svým závistivým bratrem.
Druhým známým pastýřem byl MOJŽÍŠ.
Ten byl sice vychováván jako „princ egyptský“ na dvoře faraona. Ale po svém útěku do Midjanu se věnoval
ovečkám. Tam se mu zjevil Hospodin v hořícím keři a povolal ho zpět do Egypta se slovy: pošlu tě k faraonovi
a vyvedeš můj lid z Egypta (Ex 3,10).
Mojžíš byl vůdcem ovcí, který se stal vůdcem Božího lidu. Dokonce i nadále používal svou pastýřskou hůl
a konal s ní mnohá znamení.
Třetím významným pastýřem byl DAVID. Pocházel z Betléma, v jehož okolí byly hojné pastviny. David byl
pastýřem, který porazil silnějšího nepřítele Goliáše ve jménu Hospodina a poněkud později se stal králem
Izraele, Božího lidu.
Tito tři pastýři, kteří žili před Kristovým narozením, jsou úžasným svědectvím a předobrazem samotného
Ježíše Krista.
Jen si uvědomte: který pastýř je zabit svými bratry, jako byl Ábel Kainem?
Který pastýř je poslán vysvobodit lid z otroctví, jako byl Mojžíš poslán Bohem?
Který pastýř poráží silného nepřítele Boží mocí, jako David porazil obra Goliáše a stal se také králem Božího
lidu?
Který „Pastýř lidí“ toto všechno učinil pro nás? Ten, který řekl “Já jsem pastýř dobrý“ (Jan 10,11)
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup a vikář pro pastoraci
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Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Poprvé v tomto kalendářním roce vychází další číslo našeho Mikuláše.
Stále nás a celou společnost trápí nemoc covid-19, a tak je možné, že i do postní doby vstoupíme
s různými omezeními.
Nejprve se v rubrice „My představujeme, vy poznáváte“ seznámíte s Ludmilou Lacinovou, zástupkyní pro
katechezi vikariátu Písek. Pastorační středisko vám představí novinky na svém YouTube kanálu Prolidi.online.
Z diecézních center své nové aktivity představí hlavně centrum pro mládež. Nebude opět chybět ani nabídka
některých organizací a nakladatelství.
A nakonec vás čeká čtení a ohlédnutí za některými převážně vánočními událostmi, které byly sice opět
poznamenány koronavirem, ale nicméně poselství Vánoc mohlo zaznít stejně. Můžeme nahlédnout do
táborského vikariátu, kde děti vyráběly přáníčka pro klienty Domova sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.
V Mladé Vožici zase proběhlo setkání pro děti na faře. Přáníčka pro seniory též vytvářely např. děti v Českých
Budějovicích i v Pelhřimově, tam děti nezapomněly ani na ošetřující personál. V pelhřimovském vikariátu
ještě ve farnostech probíhal adventní program „Přijď a obnov tvář země“. P. Rafal Kaca, duchovní správce
Velešína a ředitel DCM přišel s nápadem, aby farníci donesli svou hvězdu do kostela, jak se jeho nápad ujal, si
můžete také přečíst. Hvězdy vyráběly děti se svými katechetkami i v jedné farnosti v Č. Budějovicích, ale
v jaké to bylo? Markéta Grillová vytvořila pro „své“ děti program Radost Vánoc, který vyvěsila venku, kde si
ho mohli všichni v klidu projít, prohlédnout, přečíst a něco nového se dozvědět. Více o tom také v příloze –
dění ve vikariátech. Doufám, že si také počtete v ohlédnutí za některými vánočními aktivitami na YouTube,
protože tyto, stejně jako ostatní jmenované, stály za to, a zhlédnout je můžeme i zpětně.
Chtěla bych zde poděkovat za Vaši spolupráci, když si najdete čas na poslání článků a fotografií
k jednotlivým událostem.
Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
https://prolidi.bcb.cz/

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s Ludmilou Lacinovou, zástupkyní pro katechezi vikariátu Písek

Pocházím s početné vesnické křesťanské rodiny, což v dětství je trochu nevýhoda ale v dospělosti super. Žiji
sama v Chrašticích na faře, kde jsem byla 11 let hospodyní u staršího a nemocného pana faráře, kde jsem
zůstala i po jeho smrti. Pro mě to byla taková „vyšší dívčí“, kde jsem se dovídala mnoho z teologie a praxe.
1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
Přestože věřím od malička, musela samozřejmě má víra v dospívání přerůst do víry osobní, dospělé,
promyšlené.
2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Nevzpomínám si na nikoho konkrétního, ale určitě to bylo mnoho lidí, se kterými jsem se v životě setkala, ať
už to byli lidé úplně prostí nebo řeholnice, se kterými jsem se přátelila.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Oslovil mě pan ředitel ze základní školy, kterou jsem absolvovala, zda bych tam neučila. Dosavadní pan farář,
který do farnosti dojížděl, se rozhodl, že už tam nebude jezdit. Náhradní duchovní to měl daleko a ještě byl
závislý na autobuse, což pro něj bylo skoro na celý den. Takže jsem to při práci zkusila. Po asi dvou letech,
Mikuláš, leden - únor 2021, 1/2021
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kdy jsem ztratila práci, jsem dostala nabídku od našeho pana faráře a vikáře v jedné osobě dělat
pastoračního asistenta. Takže od roku 1993 jsem zaměstnána u Biskupství, a tak už něco pamatuji. Jezdila
jsem tehdy mimo jiné do 5 škol. V té době po revoluci bylo přihlášeno hodně dětí na náboženství a páni
faráři nestačili tolik tříd najednou učit.
4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava apod.?
Zaujala mě kniha Biblické postavy liturgický rok s osobnostmi Bible vydanou v Karmelitánském nakladatelství.
Přínosný je úhel pohledu autora, který komentuje konkrétní biblickou postavu objevující se v biblických
čteních. Je to i bohatý zdroj informací o známých i méně známých osobnostech Bible.
5. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
V životě mě těší spousty věcí, neboť jsem osoba zvídavá, přemýšlivá a hravá. Trápí mě častá lhostejnost,
pouhá tradičnost a nedostatek vůle křesťanů k hlubšímu prožívání víry.
6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělila?
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný.“ Jan 3,16
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
YouTube kanál Pastoračního střediska
YouTubeprolidi.online
YouTube kanál prolidi.online stále roste.
Novým „druhem“ na našem kanálu jsou Modlitby novény a Fantomasův vlog. Mezi modlitbami novény
najdeme již od listopadu Novénu s prosbou o dar modlitby. Nově klíčí a den ode dne se rozrůstá nová
Novéna s obnovou křestních slibů. Zde Otec Tomas van Zavrel připravil devítidenní modlitbu obohacenou
katechezemi o svátosti křtu s obnovou křestních slibů a první díl byl vysílán v neděli Křtu Páně. Na
Fantomasově vlogu otec Tomas chce mladým přiblížit mešní čtení srozumitelným způsobem.
Jeho rozdělení není potřeba moc připomínat – najdeme kategorie pro děti, dospělé, mládež a seniory –
jak pořady odjinud, tak hlavně ty, které vytváříme v naší diecézi.
Tak neváhejme a na YouTube kanál pospíchejme a nezapomínejme nové i staré rostlinky – jejich druhy,
příbuzné odrůdy apod., zalévat, tj. sledovat je a dávat like  a rozdávat je kolem sebe. Samozřejmě stále
přibývá např. Španělština s misionářkou anebo některé programy z DCK, o kterých více najdeme o trochu níž.
Nabídka do vikariátů a farností
Jednodenní či víkendové rekolekce pro farnosti a společenství s PhDr. Janem Samohýlem, Ph.D.
Jedná se o nabídku, které bude možné využít v době uvolnění. Uvádíme ji už teď, abyste o této možnosti
dopředu věděli.
Možná témata:
1. Identita ženy, role ženy a muže, člověk jako muž a žena v řádu stvoření, žena jako záře slávy muže (ve
spolupráci s Renatou, židovské tance)
2. Židovství jako inspirace pro náš duchovní život, monoteismus jako jedinečnost, micvot jako svoboda,
Tóra jako zkušenost vztahu
3. Modlitba Otčenáš jako základní inspirativní zkušenost s Bohem a Otčenáš jako průvodce každodenním
životem
4. Smlouva jako bytostný vztah, duchovní život jako manželství s Bohem, Ježíšova nová smlouva,
Eucharistie
5. Slova jako zkušenost spásy, chápání Božího slova v církvi, Maria proměněná slovem
Objednávat je možné na: PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. jsamohyl@seznam.cz mob.: + 420 604 241 226.
Týden modliteb za jednotu křesťanů
V týdnu od 18. (Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů) do pondělí 25. 1. (svátek obrácení Sv.
Pavla) je katolický Týden modliteb za jednotu křesťanů. Letošní téma „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete
hojné ovoce“ vychází z biblického textu z Janova evangelia 15,1-17, kdy Ježíš o sobě říká, že on je vinný
kmen, Otec je vinař a my jsme vinné ratolesti.
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Pastorační středisko připravilo virtuální setkání představitelů z různých křesťanských církví a společenství,
která jsou v Českých Budějovicích. Společně se spojí v modlitbě, přičemž každý pronese krátké duchovní
slovo. My to budeme moci sledovat v pátek 22. ledna od 18:00 do 19:00 na YouTubeprolidi.online
a duchovně se modlitbou připojit.

CENTRUM PRO KATECHEZI
Pokračování video katechezí pro mladší a starší děti
Stále, na každou neděli připravují šikovné kolegyně katecheze pro děti. Pro mladší děti připravuje nedělní
katecheze Mgr. Martina Fürstová, pro starší Mgr. Markéta Grillová. Ke zhlédnutí jsou na webu
https://prolidi.bcb.cz/ nebo na YouTube kanálu Prolidi.online. Nabízejme je, šiřme je dál.
Křížovky a Slovo života pro děti v Setkání
Křížovky na každý měsíc podle věty z Písma sv. pro děti a mládež vychází v diecézním měsíčníku Setkání.
Nabídněme je opět dětem k luštění, tím že jim třeba zde vložený odkaz přepošleme:
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti.
Tajenku lze odeslat elektroniky na e-mail katechetky@bcb.cz. Na tři výherce čeká každý měsíc odměna.
V Setkání nalezneme křížovku uprostřed na speciální dvojstraně, kde je také Slovo života pro děti pro mladší
i starší děti. Slovo života pro děti a mládež, které se snaží zaměřit se každý měsíc ne jednu myšlenku z Písma
svatého, lze také stáhnou na stejném odkazu. Děti a mládež si ho můžou stáhnout a snažit se jej
uskutečňovat ve svém životě. Připojí se tak k dětem nebo mládeži celého světa.
Virtuální příprava dětí na 1. svaté přijímání a na 1. svátost smíření.
Na YouTube kanálu i nadále přibývají katecheze pro přípravu na 1. svaté přijímání
a svátost přijímání. Najdeme zde již 6 dílů: Stvoření, Adam a Eva, Kain a Ábel,
Desatero a Proroctví, Křest.
Můžete se podívat zde.
Audio seriál „Výchova dětí ve víře“
Pastorační středisko také pokračuje v natáčení podcastů o výchově dětí a jejich vedení víře.
Výchova dětí je proces, který se každý rodič teprve učí. Díly jsou postupně zveřejňovány na YouTube
Prolidi.online. Audio seriál, moderně nazvaný podcast, spočívá v čtení článků na různá témata o výchově
dětí, které do časopisu Nové město napsali odborníci z řad psychologů a pedagogů. Témata budou provázet
životem dítěte od početí až po jeho dospívání.
Ve fázi přípravy je také audio seriál o vztahu mezi manžely.
Duchovní obnova
V pátek a v sobotu 19. a 20. 2. by měla být, pokud to situace dovolí, duchovní postní obnova nejen pro
katechety na Klokotech s P. Martinem Sedloněm. Podle aktuální situace na přelomu ledna a února rozešleme
pozvánky.
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CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Pozvánky přímo pro mladé:
Na webových stránkách jsou vždy k určité události přiložené další potřebné informace, zvlášť co se týká
přihlašování.
Korunka k Božímu milosrdenství
Zveme k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. Boží milosrdenství je obrovské, a proto
zvláště v dnešní době si můžeme připomínat Boží milosrdenství prostřednictvím video
svědectví lidí a modlitby. První díl vyjde v neděli 7. 2. 2021. Bližší informace na plakátu.

Večer mladých on-line
V pátek 29. 1. 2021 se uskuteční Večer mladých on-line. Mladí se mohou těšit na přednášku
otce Rafala Kacy, diskuzi s kamarády, modlitbu, cestu zamyšlení nad uplynulým rokem, ale
také na adoraci a chvály za doprovodu otce Rafala. Srdečně zveme k účasti a prosíme o osobní
pozvání mladých lidí z vašich farností. Bližší informace na plakátu.

Diecézní setkání mládeže a Diecézní duchovní obnova
Papež František přesunul diecézní Den mládeže z Květné neděle na slavnost Ježíše Krista krále. Diecézní
centrum mládeže v Českých Budějovicích s otcem biskupem Pavlem Posádem přesouvá Diecézní setkání
mládeže na sobotu 20. 11. 2021.
V době omezeného kontaktu vlivem šíření pandemie stále více vnímáme, jak je důležité se setkávat a tvořit
společenství. Nechceme mládež připravit o společné setkání, a tak bychom všechny rádi touto formou
pozvali na Diecézní duchovní obnovu, která s ohledem na pandemii pravděpodobně proběhne virtuálně
v sobotu před květnou nedělí 27. 3. 2021. Vše, na co se můžete těšit, naleznete v blízkém termínu na
webových stránkách prolidi.bcb.cz.

CENTRUM PRO MISIE a EVANGELIZACI
Papežská misijní díla připravila pro diváky Tv Noe nový, pestřejší Missio magazín. Dvacetiminutový pořad
v úvodu představí jednu ze zemí, kam směřuje pomoc českých dárců a konkrétní misijní projekt. Aktuální
informace a dění v zahraničí přiblíží telefonát do misií. Zajímavosti z domova zprostředkuje reportáž
z misijních aktivit v našich diecézích. Novinkou měsíčníku bude původní animovaná rubrika s názvem „Můžu
se zeptat?“ věnovaná především dětem, která jim jednoduchou hravou formou nabídne krátkou katechezi.
Pořadem provází známá tvář moderátorky Kateřiny Rýznarové.
Nový Missio magazín bude mít premiéru v neděli 17. ledna ve 20.05 na Televizi Noe.
Více zde: https://www.missio.cz/aktuality/novy-missio-magazin-leden-2021/
Mikuláš, leden - únor 2021, 1/2021
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DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
PROF. M. WEIS ONLINE NA TÉMA „ČESKÉ NEBE“
Mimořádná nabídka živého vysílání prof. Martina Weise v cyklu ČESKÉ NEBE:
Přednášky jsou vysílány každé úterý vždy od 18:00 hodin do cca 18:45 na webové adrese www.dubne.cz.
Další přednášky:
12. 1. 2021 sv. Norbert
19. 1. 2021 sv. Jan Sarkander
26. 1. 2021 Anotnín Cyril Stojan
2. 2. 2021 Poslední císař Karel I.
9. 2. 2021 Mučednice nacistického režimu blah. Marie Restitua Kafková
Následovat budou další postavy našich domácích světců a světic. Na adrese weis@tf.jcu.cz máte možnost
navrhnout svého oblíbeného národního světce/světici, o kterém byste chtěli přednášku.

NABÍDKA NĚKTERÝCH POMŮCEK K ZAKOUPENÍ ČI KE STAŽENÍ
DUHA
http://mojeduha.cz/
DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dlouholetou tradicí. DUHA je
také pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských
školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a katechezi
v rodinách, na farách a ve školách.
Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini).
Pololetní předplatné od ledna 2020/2021
O Bohu učíme jednoduše, ale ne zjednodušeně. O Bohu přemýšlíme a nebojíme se ptát. Vyprávíme si
o zkušenosti s Bohem v našich životech. Modlitbu vždy spojujeme s autentickou zkušeností dětí. Časopis
Duha může být podporou náboženské výchovy v rodině, zvlášť když s výukou náboženství ve škole to
nevypadá moc optimisticky. Předplaťte si časopis DUHA za 200 Kč od ledna do konce školního roku.
Toto předplatné obsahuje 12 čísel a dárek na prázdniny. Objednat můžete zde.

KATECHEZE.CZ
https://www.katecheze.cz/
METODICKÝ PORTÁL PRO KATECHEZI A NÁBOŽENSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Na tomto webu najdeme didaktické materiály pro katechezi a výku náboženství. Web funguje ve spolupráci
Katechetické sekce ČBK s podporou diecézních katechetických center.
Mikuláš, leden - únor 2021, 1/2021
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BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
Brněnská tisková misie vydává evangelizační filmy. Z nabídky:
 Příběh Ježíše Krista pro děti (hraný)
 Magdaléna - zbavená hanby
Marie Magdaléna je vypravěčkou a současně účastnicí příběhu. Převypráví nám příběh o změněném životě
těch, kteří se setkali s Ježíšem a byly jím také zbaveni hanby.
 Bible pro Severní Koreu
Jihokorejští křesťané společně se severokorejskými uprchlíky a křesťany z podzemní církve tajně napomáhají
k šíření křesťanství a k pádu totalitního režimu. Dokument pojednává jak o misionářství, tak i o historii
křesťanství v Severní Koreji. Dokument obsahuje i autentické záběry ze Severní Koreje.
 Dýka a kříž

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
Andrew Prichard - V hlavní roli Bible.
Poutavě zpracované biblické příběhy pro školáky a mladší teenagery
Tato kniha pomůže mladým křesťanům lépe porozumět Bibli a úplné začátečníky, ba
i skeptiky, seznámí s knihou, která tak hluboce ovlivnila svět, ve kterém žijeme.
„Osud lidstva je neustále ohrožen nevymýtitelnou dědičnou vadou – slabostí srdce. Sami se
nedokážou vyléčit. Kdo je spasí? Vyvolený zachránce musí dokázat nemožné: žít dokonalým
životem a zemřít dokonalou smrtí. Jen tak může zabránit úplnému přetržení životodárného
spojení člověka s Bohem…“
• Světla, kamera, akce… aneb Bible jako filmový trhák
• Dobře známé i opomíjené biblické epizody představené prostřednictvím scénářů, filmových plakátů,
recenzí i rozhovorů s hlavními hvězdami
• Od knihy Genesis po Zjevení se Biblí prolíná fascinující příběh lidstva a jeho Boha s třemi ústředními motivy
– život s Bohem, Boží přísliby, Boží spása
• Biblické texty vycházejí z překladu Slovo na cestu
Počet stran 160, cena 598 Kč

KNIŽNÍ A JINÉ NOVINKY
Neváhejme a nakupujme, při nákupu přes internet jsou zajímavé slevy.
Mikuláš, leden - únor 2021, 1/2021
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NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757 On-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz
Gregory Boyle - Kérky na srdci
Autor je americký jezuita, který už více než třicet let požehnaně působí mezi mladistvými členy
gangů v Los Angeles. Otec Greg je vynikající a vtipný vypravěč, ale především Boží muž na svém
místě, vyzařující Kristův soucit a bezpodmínečné přijetí. Razí teorii, že násilí a věznění ještě
nikoho nenapravilo, zatímco láska a přijetí ano. Zástupy proměněných životů jsou důkazem
toho, že ví, co říká, a že evangelium není utopie. / Počet stran: 336, brožovaná, cena 349 Kč.
Anna Mátiková FSP - Expedice Bible. Základní výbava
Nepřipadá vám Bible jako džungle? Nepřehledná, velká, plná nástrah? Pak se vám bude hodit
průvodce, podobně jako při putování neznámou krajinou. Tato příručka upozorňuje na to, co
v „biblické krajině“ stojí za „návštěvu“, varuje před nástrahami, jaké mohou číhat ve špatném
stylu čtení, a též napovídá, jak vytěžit z „návštěvy biblické džungle“ co nejvíc. Kromě toho vlévá
nadšení, je srozumitelná a stručná. Jinými slovy, mohla by se též jmenovat: „Co jste chtěli vědět
o Bibli, a báli jste se zeptat, protože víte, že byste to měli už dávno vědět.“
Počet stran: 184, brožovaná, cena 229 Kč.
Anna Mátiková FSP - Křížová cesta pro uspěchané
Tato křížová cesta chce dodat odvahu a chuť k modlitbě těm, kteří si na pobožnost křížové cesty
se všemi náležitostmi z různých důvodů netroufají. / brož., 40 s., 45 Kč

Grzegorz Ryś – Rozjímavý růženec
Lodžský arcibiskup nás provede modlitbou růžence rozjímavým způsobem. Jeho rozjímání nad
jednotlivými desátky růžence jsou velmi neotřelá; člověk se až diví, jak Boží slovo ve světle
Ducha promlouvá k srdci. / Počet stran: 96, brožovaná, cena 129 Kč.

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
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papež František - 365 dní s papežem Františkem
Ranní promluvy od Svaté Marty
Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty jsou pojem. Obsahují silné myšlenky,
konkrétní příměry a krátká duchovní povzbuzení, která se člověku dostanou pod kůži. Papež se
nebojí žádného tématu. Uvažuje o smrti, hříchu a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlouvání
i duchu tohoto světa. Úplně nejvíc ale rozjímá o nekonečně milosrdném a milujícím Bohu. Učí
nás dívat se na svět s pokorou, milovat druhé s trpělivostí, odpouštět, s radostí sloužit
a s nadějí kráčet i temnými dny. / Počet stran: 400, vázaná, cena 389 Kč.
YOUCAT - kurz víry
Vše, co je dobré vědět o křesťanství
YOUCAT: Kurz víry je určen především mladým lidem, a to z věřícího i nevěřícího prostředí.
Potřebný impuls k dospělejší víře v ní najdou i další zájemci: konvertité nebo lidé, kteří se
připravují na přijetí svátostí církve nebo se po období deziluzí do církve vracejí. Tento kurz víry
může absolvovat jednotlivec sám. Lepší ale bude, když se do něj pustí s přáteli, se známými nebo
s lidmi z farnosti. Názor si totiž lépe utvoříme při rozhovoru, třeba v menším společenství nebo
ve studijní skupině. Navazuje přitom těsně na základní publikaci celé této edice – „žlutý“ YOUCAT.
Počet stran: 180, brožovaná, cena 299 Kč.
James Martin - Jezuitský návod (téměř) na všechno (2.vyd)
V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se naučit,
jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu
všechno: eucharistii, Boží slovo, osobní modlitbu, službu potřebným, utrpení i radost, ale též
rodinu, práci, sexualitu, sport, politiku, stejně jako přírodu, výtvarné umění, poezii a hudbu.
Autor neobyčejně vtipně a přímočaře promýšlí otázky, které důvěrně známe:
Jak zjistit, co mám ve svém životě dělat? Jak mám vědět, kým bych měl být? Jak se správně
rozhodovat? Jak žít co nejjednodušeji? Jak být dobrým přítelem? Jak čelit utrpení? Jak být šťastný? Jak najít
Boha? Jak se modlit? Jak milovat? Jak žít? / Počet stran: 464, brožovaná, cena 499 Kč.

PROGLAS – E-SHOP SLYŠ.TO
https://slys.to/
Tato společnost vznikla jako dceřiná firma Radia Proglas. V oblasti audiotvorby je tedy Slyš.to zkušeným
hráčem. Proglas totiž od prosince 2019 vysílá již 25. rok.
Slyš.to se pouští do tvorby audioknih, které nejsou přímo v hledáčku jiných nakladatelství. Přesto jsou to
díla, která pomáhají, povzbuzují, a také poučí. Zde najdete jen užitečné audioknihy, které posunou váš život
směrem k lepšímu.
Audioknihu o modlitbě Zpytování vědomí máte navěky zdarma. Již nyní ale máte možnost po zaplacení
poslouchat své audioknihy přímo z našich stránek. Na Slyš.to nepotřebujete stahovat aplikace do mobilu.
Prostě nakoupíte a posloucháte.
Mikuláš, leden - únor 2021, 1/2021
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Z nabídky:
Dobrá smrt - Autor: MUDr. Ondřej Sláma a PhDr. Martin Loučka, PhD.
Jak se vyrovnat s diagnózou neléčitelné nemoci? S obdobím, ve kterém člověk prochází silnou bouří emocí
a bojuje s pocitem bezradnosti? S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší v praxi, se
budeme snažit vcítit do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou
překážky. Jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření? Také na tyto otázky hledá odpověď cyklus Dobrá
smrt.
Cena 199 Kč
Soukromá zjevení - Autor: ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka
Soukromá zjevení, kdy Bůh hovoří přímo k srdci člověka, jsou přítomna jak v Písmu, tak v tradici církve. Jaká
je závaznost těchto zjevení a jaký je jejich smysl? Na církevně uznaná i dosud neuznaná soukromá zjevení,
stejně jako na obecné otázky, které se jich týkají, se zaměřuje P. Jaroslav Filka.
Cena 199 K
Bylinky - písničky z hrnečku
Rostou všude kolem nás. A možná si jich už ani nevšímáme. Rodinné album „Bylinky, písničky z hrnečku“
přináší neotřelý a vtipný vhled do světa léčivých rostlin.
Rozverné texty Emanuela Míška, podpořené půvabnou hudbou Josefa Fojty, vás přenesou do míst, kde
radost, smích a prospěšnost jsou samou podstatou života. Ve spolupráci se sbory Slunko a Harmonie se
sbormistryněmi Olgou Ubrovou a Andreou Svobodovou a se skvělým Josefem Somrem tak vzniklo milé
album, které se stalo inspiračním zdrojem pro divadelní představení „Anička a bylinkové kouzlo“ Slováckého
divadla v Uherském Hradišti.
Hudba: Josef Fojta, Text: Emanuel Míšek, Vypráví: Josef Somr
Cena 200 Kč.
Autor: Jacques Mourad a Amaury Guillem - Mnich v zajetí islamistů
Často je svět fantazie a techniky stavěn proti sobě. Jako by nářadí a stroje byly můzami nepolíbeny. A přitom
opak je pravdou.
Nevěříte? Poslechněte si CD Nářadí písničky z kufříku a přesvědčte se.
Těšit se můžete na Báru Polákovou, Pavla Lišku, Slunko, Harmonii a herce Slováckého divadla. To vše
v chytlavých písních Josefa Fojty a Emanuela Míška.
Hudba: Josef Fojta, Text: Emanuel Míšek, Vypráví: Barbora Poláková a Pavel Liška
Cena 200 kč.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO
Mikuláš, leden - únor 2021, 1/2021
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Aktivity Pastoračního střediska
Spojení generací během pandemie
Stále se nacházíme ve velmi složité situaci, která nám všem kvůli vládním nařízením po celém světě,
brání v setkávání. Krátká rozvolnění opět vyústila v nová zpřísnění. Člověk ve své podstatě ale touží po
setkávání a křesťanství je postaveno na společenství.
Proto se podobně jako na jaře podařilo Diecéznímu centru pro seniory Pastoračního střediska v Českých
Budějovicích propojit nejmladší a nejstarší generaci v projektu „Pošli pozdrav osamělým a nemocným“.
Vyzvali jsme děti, aby nakreslily obrázek s adventní nebo vánoční tématikou.
Přicházely obrázky a přání emailem nebo poštou ze všech koutů naší diecéze. Obrázky jsme zalaminovali,
aby se daly desinfikovat a ostatní přání zůstala 24 hodin v naší kanceláři, než jsme si je dovolili distribuovat
tam, kde byli lidé bez návštěv svých blízkých velmi opuštění.
Celkem přišlo přes 600 obrázků a přání, které děti malovaly v rodinách, které sledují naše programy na
YouTubeProlidi.online nebo na našem webu prolidi.bcb.cz, tvořily ve školních družinách nebo na hodinách
náboženství, například přes 90 kusů z Pelhřimova, přes 30 kusů ze Lhenic, další potom z Trhových Svinů,
Tábora či Rudolfova. Pořádná porce vánočních přání přišla ze školních družin v Českých Budějovicích a okolí,
například ZŠ Dubné, ZŠ Kubatova, ZŠ Grünwaldova či Církevní základní škola v ČB.
Celkem jsme rozeslali přes 1000 obrázků a přání do domovů pro seniory, na charity a do hospice.
Adresáti byli opět z celé naší diecéze. Potěšit jsme mohli babičky a dědečky v Diecézní a Městské charitě
v Českých Budějovicích, v Hospici sv. Jakuba a v domovech v Dačicích, v Kůsově, v Písku, ve Strakonicích,
v Českých Velenicích, na Dobré Vodě u Českých Budějovic, v Hluboké nad Vltavou, v Horní Stropnici, v Blatné
nebo v Centru sociálních služeb Staroměstská v ČB a také v lůžkové části nemocnice v Jindřichově Hradci.
Díky tomu, že se zapojily i státní školy a jejich družiny, se kterými jsme v kontaktu přes naši nabídku
vstupydoskol.cz, vnímáme pre-evangelizační rozměr tohoto projektu jako velmi dobrý. Ludmila Veselá

Vánoční aktivity na YouTube kanálu
Dopis Ježíškovi
Na dveřích Pastoračního střediska v ulici Kanovnická mohly děti házet do speciální schránky dopis pro
Ježíška. Na YouTube kanálu od poloviny adventu postupně přibyly tři katecheze k projektu Dopis pro Ježíška
s Martinou Fürstovou.
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V 1. katechezi se děti spolu s Martinou zamýšlely nad tím, kdo je Ježíšek, jehož narozeniny o Vánocích
slavíme. Mohly slyšet o tom, že Marii navštívil anděl,
který jí řekl, že bude mít děťátko, o Nazaretu, o Marii
a Josefovi, o tom, že byli zamilovaní do sebe a chystali
svatbu a že čekali jako ostatní v izraelském národě
Mesiáše, Vykupitele, ale nenapadlo je, že zrovna Marie
se stane matkou Mesiáše. Děti byly vyzvány, aby
napsaly Ježíškovi dopis o sobě. V 2. katechezi děti
slyšely pokračování příběhu o Ježíškovi, a sice to, že
Maria s Josefem putovali do Betléma, o narození
Ježíška a o pastýřích. V poslední katechezi se zamýšlely
nad návštěvou 3 králů v betlémské stáji. Na začátku
této katecheze Martina poděkovala těm dětem, které
poslaly nebo odevzdaly dopis Ježíškovi do schránky a že
si nepřály jen věci pro sebe, ale i pro ostatní z rodiny.
Některé děti pak byly překvapeny, když jim od Ježíška
z PS přišel balíček podle toho, co si v dopise přály (viz
ilustrační foto). Slyšet jsme ale na konci katecheze
mohli také o tom, že největším darem pro nás od
Ježíška – Ježíše je, že ho známe a víme, že nás miluje
a že máme milující rodinu.
Vánoční novéna pro mladé
V této novéně otec Tomas pozval mladé, aby se zapojili a obětovali tuto novénu za něco, s čím bojují, co
sami nezvládají, co chtějí Bohu odevzdat. Ujistil je, že se bude modlit za sebe i za ně. Protože pojem novéna
je z latinského slova novem, což znamená devět, devět dní od 25. 12. za sebou mohli na YT nacházet video
s modlitbou. Dopředu byly pro jednotlivé dny napsané citace z Bible a písně ze zpěvníku, který byl vždy
v elektronické podobě uveden.
Virtuální putování Betlém může být všude
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci připravilo na dobu adventní virtuální putování pro děti
z Misijních klubek i děti z náboženství s názvem „Betlém může být všude“.
Po čtyři týdny čekaly na webu prolidi.online každý čtvrtek pracovní listy, které pomalu přibližovaly smysl
slavení Vánoc, historii betlémů a nakonec daly nahlédnout do různých koutů světa, kdy děti z Papuy, Mexika
a dalších zemí představovaly způsoby ztvárnění betlémů v jejich zemi.
Paralelně vznikala také série videí pro YT kanál prolidi.online, která zachycovala to, co se na pracovní
listy nevešlo. Ať už to bylo načtení betlémského příběhu z Lukášova evangelia nebo ztvárnění živého
betléma, jak asi mohlo proběhnout někde v zemích střední Ameriky. Na tvorbě videí se podíleli vedoucí
a členové nejrůznějších Misijních klubek. V adventní době se totiž tradičně odehrává Pouť misijních klubek na
některé místo v diecézi. V letošním roce to měla být Třeboň, ale vzhledem k epidemiologické situaci by
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takovéto setkání nebylo možné. Vedoucí Misijního klubka z Třeboně tedy v prvním videu vyzvala ke
společnému putování adventem v této formě a ve videu posledním byly představeny betlémy třeboňské.
V průběhu putování jsme díky příspěvkům ze zemí, kde malí misionáři také pomáhají, mohli nahlédnout také
do misie v Zimbabwe či Burundi a vytvořit tak živý most mezi dětmi. -hkAdventní putování s Pannou Marií až do slavnosti Narození Páně
Velice podařeným dílem také byl projekt z Diecézního centra pro mládež „Adventní putování s Pannou
Marií“. Po čtyři adventní neděle mohly děti s celými rodinami sledovat příběh z jedné rodiny, který byl pěkně
propojen s biblickými událostmi. Děti si tak mohly uvědomit, že to, co se událo před dvěma tisíci lety
v Nazaretě a v Betlémě, jsou skutečné události a že Panna Maria s Josefem i s malým Ježíškem zažívali to, co
prožívají i jiní lidé. A zároveň poznávali příběh o Marii, Josefovi a narození Ježíše z Bible. V prvním díle se
sourozenci Adélka a Matouš dozvěděli, že maminka čeká nové miminko, a u dětí se mísil strach z toho, že
malý sourozenec jim bude brát hračky a rodiče na ně budou mít méně času, s radostí. Z Bible slyšely příběh
o tom, že se Maria dozvěděla, že bude mít děťátko Ježíše. V 2. díle jim maminka přečetla pokračování
příběhu o Marii a Josefovi, který chtěl Marii propustit, když se dozvěděl, že čeká dítě, ale Bůh zasáhl a poslal
svého anděla. A tak děti mohly přijít na to, že mít nového sourozence může být super a všichni mohou být
hrdiny pro maminku tak, jako byl Josef hrdina pro Pannu Marii. Ve 3. díle děti navštívily babičku a pekly s ní
perníčky, recept na tyto výborné perníčky je na konci videa ke zhlédnutí. Přitom si děti od babičky
vyposlechly příběh o tom, že Maria navštívila svou příbuznou Alžbětu. V dalším díle na 4. adventní neděli se
sourozenci Adéla a Matouš vydali se svými rodiči na procházku, aby nasbírali nějaké přírodniny na výzdobu
betléma. Tatínek jim vyprávěl příběh o tom, jak Maria s Josefem museli putovat z Nazareta do Betléma. Při
cestě určitě zažili hodně nepříjemností, podobně jako Adélka s Matoušem, protože svým rodičům se na chvíli
ztratili. A v poslední části jsme se mohli dozvědět, že mamince se šťastně narodilo miminko. Děti se
s maminkou rozloučily, když maminka jela do porodnice, udělaly jí křížek na cestu a pomodlily se za ni.
A tatínek jim dořekl příběh o narození Ježíše a o tom, že anděl Páně oznámil pastýřům, že se jim narodil
Spasitel světa. Děti se na miminko už moc těšily, zvlášť Matouš, který měl větší strach z narození
brášky/sestřičky, protože se přeci o něj bude moci starat. A maminka se potom vrátila se Šimonem.
A všechny děti byly na konci vyzvány, aby šly za rodiči, objaly je a řekly jim, že je mají rády. A také, aby
neměly jen radost z dárků, ale z narození Ježíška.
Celé dílo vzniklo z pera Petry Pletánkové z DCM a vše realizovala za pomoci mladých, kteří už s ní
pracovali na letním táboře pro děti a s účinkováním jedné rodiny a katechetky Lídy. Pokud jste toto putování
neviděli v adventu, nevadí, stojí za to jej vidět kdykoli. Může to být totiž i takovým návodem, jak přiblížit i jiný
biblický příběh dětem, anebo naopak, jak může konkrétní biblická událost pomoci porozumět nějaké životní
události a přijmout ji.
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Události z vikariátu Tábor
Přáníčka pro seniory z Jistebnice
Děti ze základní školy v Jistebnici myslely v letošním
zvláštním předvánočním čase na klienty Domu sv. Františka
ve Veselí nad Lužnicí - vyrobily pro ně vánoční přáníčka
a srdíčka pro radost.

Setkání dětí na faře v Mladé Vožici
V neděli 20. 12. proběhlo na faře v Mladé Vožici setkání dětí.
Program začínal v 9.30 mší svatou v kostele sv. Martina,
zaměřenou na děti. Na faře pak děti vyráběly ozdobné
vánoční hvězdy. Po dobrém svátečním obědě se vydaly na
procházku do okolí. V kostele potom nacvičovali vystoupení.
Společný den dětí byl ukončen svačinou. Po rozloučení se
děti rozešly do svých domovů. Vzhledem k situaci se sice
sešly jen čtyři děti, ale i tak se setkání vydařilo a všichni si ho
užili.
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Aktivity z vikariátu Český Krumlov
Živý Betlém v Kájově aneb putování do Betléma v době koronavirové
Na YouTube kanálu Kostel Kájov je možno zhlédnout video vytvořené z Putování do Betléma, které bylo
na Štědrý den od 14:00 do 15:00 v areálu fary. Samotné video však vzniklo především jako poděkování těm,
kteří sestrám pomáhali.
A teď slovy sestry Karmely, Milosrdné sestry sv. Kříže.
Realizace Putování do Betléma měla několik důvodů:
Každý rok (asi 20 let zpátky) je v Kájově na Štědrý den ve 14.00 hodin v kostele Živý Betlém. To se letos
nemohlo uskutečnit.
Nechtěla jsem, aby letos bylo NIC. Vánoce - i když to nejsou ty největší křesťanské svátky, jsou důležité,
protože - PŘIPOMÍNAJÍ BOŽÍ LÁSKU K ČLOVĚKU A TAKÉ ŘÍKAJÍ O ČLOVĚKU, ŽE JE PŘEDEVŠÍM DOBRÝ. A mně
bylo líto to opět nepřipomenout. A tak se objevil první nápad.
Našly jsme ochotné rodiny i jednotlivce. Neměli jsme ani jednu společnou zkoušku, jen jednu kostýmovou,
s každým zvlášť...
Respektovali jsme všechna opatření PES, domníváme se, že situace je opravdu vážná.
Zrovna jsem tu měla skvělý tým; dvě mé spolusestry, které se nechaly pro toto Putování nadchnout,
a jelikož jsou i technicky zdatné a pracovité, vzniklo to, co můžeme na YouTube vidět.
Přikládáme také ohlasy těch, kteří sestrám pomáhali:
„Video jsme našli a bylo úžasné, těšíme se na další spolupráci.“
„Mockrát děkujeme. Moc pěkné... I slza ukápla“
„Milé sestřičky, děkujeme moc za video, děti si ho pouštěly několikrát za sebou, je to moc hezké:).“
A tak v areálu fary mohli návštěvníci
potkat anděly, tři krále, pastýře, v kostele
pak sv. rodinu s Ježíškem. Celým
programem lidé procházeli jedním
směrem
s dodržováním
rozestupů
a s maximálním počtem skupin do šesti
osob, samozřejmě jak návštěvníci, tak
i účinkující měli roušky; a cestu, jak jinak,
ukazovala hvězda, tedy hvězdy. Brána do
betlémského příběhu se otevřela ve
14:00, při vchodu účastníci obdrželi od
anděla brožurku, kam si mohly nejen děti
během putování doplňovat, např. kolik
oveček cestou potkali, a nakonec také
vybarvit, přičemž veprostřed byl betlém.
Betlémské světlo si mohli lidé odnést do 17:00.
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Ač Vánoce 2020 jsou za námi, ale téměř celý rok 2021 před námi, tak by nám do něj hodně světla, něhy
a pokory mohlo přinést přání sestry Karmely (sice vánoční, ale to skutečně nevadí):
Prý letos ani Vánoce nebudou. Obchody zavřené, hospody zavřené, tak prý ani Vánoce nemohou být. Před
dvěma tisíci lety, když se Ježíš narodil, byla noc, obchody byly taky zavřené a v hospodě (už tehdy) pro něho
nebylo místo. On při narození nepotřeboval elektřinu – svítily mu hvězdy; nepotřeboval hospodský zpěv –
zpívali mu andělé; nepotřeboval obchody – potřebné přinesli ti, co uvěřili andělovi a měli soucit
s novorozenětem. Nepotřebuje to ani letos. Vánoce určitě budou. Jen uvěřit slovům anděla a vydat se hledat
tu chýš... Ježíš přišel, aby si člověk znovu všiml krásy světa a objevil krásu, kterou do člověka vložil Bůh -lásku,
schopnost soucitu, přátelství, údivu, úcty a pokory. Přeji Vám krásné Vánoce. Sestra Karmela, nemocniční
kaplanka.
Vánoční hvězdy ve Velešíně
P. Mgr. Rafał Piotr KACA, který je duchovním správcem ve farnosti Velešín, své farníky vyzval, aby doma
vyrobili a přinesli do kostela svou vánoční hvězdu. A s námi se podělil o radost z toho, že farníci se hojně
zapojili, sami měli radost z toho, že tam jejich hvězda byla a že je to všechny doopravdy víc sblížilo. A také
o několik fotografií…
O celý projekt se ale s námi poděli již před začátkem adventu, takže hvězdy od lidí mohly zdobit i jiné
kostely napříč diecézí… Poslední fotografie je z farního kostela sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí, kde
ozdobili svými hvězdami stromeček děti i dospělí, kteří do kostela přišli na Štědrý den odpoledne, přičemž si
svou hvězdu (za dodržení hygienických podmínek) mohli na místě vyrobit.
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Stromeček ze Suchdola n. L./
vikariát Jindřichův Hradec
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Dění z vikariátu Prachatice
Mgr. Markéta Grillová připravila „vánoční stezku“ Radost Vánoc, kterou vyvěsila venku pro děti ve Lhenicích
v areálu vedle kostela. Děti při procházení se dozvídaly o různých vánočních symbolech a tradicích a mohly
také plnit drobné úkoly. Podobně Markéta připravila „Dušičkovou stezku“ a adventní. To, že všechny
„stezky“ byly lidmi vděčně přijímány a využívány, svědčí fakt, že lidi sami vkládali na svůj facebook fotky či
dokonce video. Markéta vždy své programy nabídne i ostatním katechetům, a tak cestičku Radost Vánoc si
zájemci mohli zájemci procházet třeba v Majdaleně (vikariát J. Hradec) nebo v Ledenicích (vikariát
Č. Budějovice venkov). (Přiložené fotografie jsou ale jen ze Lhenic.)
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Dění v pelhřimovském vikariátu
Přijď a obnov tvář země
Námět pro letošní adventní aktivitu ve farnostech pelhřimovského vikariátu jsme čerpali z námětu
Diecézního katechetického centra z Brna. Byla inspirována modlitbou Vzývání Ducha Svatého, která je
prosbou k Duchu Svatému, aby obnovil zemi. Tento námět k prožití doby adventní se věnoval obnově vztahu
k Bohu i vztahů mezi lidmi. Základem byla každodenní modlitba spojená s drobným námětem, o co se během
týdne můžeme snažit.
Na nástěnku plnou nejrůznějších novinových zpráv nám během Adventu postupně přibývaly symboly,
které jsme z našich domovů doprovázeli modlitbou v rodině (na úmysly, které nám nabízely kartičky pro
jednotlivé adventní neděle).
A tak se během Adventu naše nástěnka proměnila a každý, kdo k ní během Vánoc přišel, mohl
popřemýšlet, jak velká je Boží láska k nám. Boží dítě v jesličkách nás zve k tomu, abychom tuto radostnou
zprávu nesli a šířili dál do světa. U naší nástěnky o Vánocích lidé našli i malé překvapení, které si mohli
s sebou odnést domů :-) Bylo připraveno pro malé i velké.

Evangelia s biblickými postavičkami
K prožití adventních týdnů nám pomáhaly v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově také scénky z biblických
postaviček. Vyjadřovaly vždy nějakou větu z nedělního evangelia, a tak si každý návštěvník kostela mohl
zalétnout v myšlenkách k nedělnímu evangelijnímu textu po celý týden.
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Vánoční přání
V předvánočním čase jsme spolu s dětmi v několika farnostech po dobu dvou týdnů tvořili malá i velká
papírová přání. Dohromady vzniklo veliké množství přání. Přáli jsme hezké, krásné, požehnané a veselé
Vánoce všem lidem. Přání byla tvořena nejen pro babičky a dědečky v domovech seniorů, ale i pro ty, kdo se
o ně starají, a také pro pacienty a lékaře, kteří budou v tento čas v nemocnici. Děti malovaly s nadšením.
Doufáme všichni, že touto malou pozorností jsme alespoň trochu potěšili ty, kteří se v těchto dnech cítili
osamoceni anebo smutní. Hana Pechová
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Dění ve vikariátu Č. Budějovice město
Několik škol se zapojilo do projektu „Pošli pozdrav osamělým a nemocným“.

Takto děti předávaly své výtvory
z družiny v CZŠ Rudolfovská.

Děti vyráběly hvězdy ve
farnosti sv. Jana Nepom.
v Českých Budějovicích, které
potom v kostele sv. Jana Nep.
visely na stromečku.
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