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 2/2021
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Stále nás a celou společnost trápí nemoc covid-19, a tak jsme i do postní doby vstoupili s různými
omezeními. I když jsme možná snili o některých uvolňováních a nedokázali si moc představit, v čem mohou
být ještě větší zpřísnění, přeci jen to přišlo a látkové roušky se musely vyměnit za chirurgické, aby se později
neodbytným pomocníkem staly pouze respirátory.
Sice koronavirus pořád hrozí, dokonce ještě ve větších mutacích a svou korunu tedy ještě neprohrál, my
ale víme, s kým vítězíme a kdo je náš král. Prožíváme přípravu na Velikonoce možná i s obavami, jestli se
budeme moci zúčastnit nějakých obřadů. Některé z vás nesjpíš i sužují větší obavy – o zdraví vaše či vašich
blízkých, nejistota finanční nebo pracovní, samota aj. Všichni ale dobře víme, proč slavíme Velikonoce a své
děti i děti nám svěřené učíme, že s Ježíšem se nemusíme bát, že ve všem mu můžeme důvěřovat, že
o Velikonocích zemřel za nás a naše hříchy a těžkosti vzal na kříž, on se o nás postará… Myslím, že jako
společnost se nacházíme už dlouho v době, kdy je naše důvěra v Boha mnohdy zkoušena, aby byla následně
utvrzena, že ON o nás opravdu ví. Byli bychom rádi, kdybyste na adresu pastorace@bcb.cz poslali nějaké
svědectví o podobných zkušenostech. Ujišťujeme vás, že se na Pastoračním středisku za vás (neviditelné
čtenáře, Bůh ale o vás ví) modlíme, prosíme o modlitbu i my vás.
V rubrice „My představujeme, vy poznáváte“ se seznámíte tentokrát s paní Alenou Poláčkovou, která
mnoho let vedla a s láskou se starala o rodiny v rámci Diecézního centra pro rodiny. Sice Alenka ve funkci
vedoucí Diecézního centra pro rodiny skončila, ale pokračuje dál v psychologickém poradenství a v péči
o rodiče po ztrátě dítěte.
Pastorační středisko vám představí novinky na svém YouTube kanálu Prolidi.online a bohatou nabídku
aktivit a materiálů na postní dobu, kterou jsme dali dohromady s vikariátními zástupci pro katechezi, např.
můžete využít Průvodce postní dobou pro děti od Mgr. Markéty Grillové a během března přibyde na našich
stránkách i její velikonoční průvodce pro děti. Hodně si v této době uvědomujeme, jak jsme z Pastoračního
střediska rádi, že je všechny máme. Z diecézních center své novinky představí centrum pro mládež, ale
i centrum pro rodiny nebo pro misie a evangelizaci. Již prožíváme Rok sv. Josefa, od jeho slavnosti začne Rok
rodiny, k nimž také něco chystáme. V české církvi také prožíváme Rok sv. Ludmily, ke kterému najdete
nabídku materiálů i kurzu od Pedagogického centra Arcibiskupství pražského pod názvem Kněžna Ludmila.
Nebude opět chybět ani nabídka některých organizací a nakladatelství.
Děkujeme za Vaši spolupráci a za to, že jste s námi.
Přejeme požehnanou postní dobu a radostné Velikonoce.
Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
https://prolidi.bcb.cz/

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s PhDr. Alenou Poláčkovou

Alenka od roku 2007 začala pracovat se svým manželem Pavlem na Diecézním centru pro rodinu
v Českých Budějovicích. Na prosbu otce biskupa Jiřího Paďoura toto centrum spolu založili. Inspirací pro ně
byla rodinná centra v ostatních diecézích a hodně vycházeli ze zkušeností získaných v pastoraci v Nové
Včelnici. Pořádali víkendy pro rodiny, duchovní obnovy, letní pobyty, přednášky aj. později také k tomu
přibyly přípravy snoubenců na manželství.
K únoru 2021 Alenka předala vedení Diecézního centra pro rodinu Mgr. Martině Fürstové, nadále ale
zůstává k dispozici s psychologickým poradenstvím a s péčí o rodiny po ztrátě dítěte.
1. Jak a kdy začal Tvůj život z víry?
Můj život z víry začal určitě křtem. Připojení k Tělu Kristovu se mi dostalo už jako miminku, byla jsem
pokřtěná v Korandově sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni. Asi v osmi letech si pamatuji na
ojedinělou návštěvu nedělních bohoslužeb s maminkou a milou atmosféru nedělní školy, snad se tam tehdy
v katechezi vycházelo z Karafiátových Broučků. Významnější byla ovšem návštěva b. faráře Pellara u nás
doma s pozvánkou na přípravu ke konfirmaci. A protože rodiče chtěli, aby se mi dostalo všestranného
vzdělání, začala jsem každý týden do sboru docházet.
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2. Ovlivnil Tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na Tvé cestě víry?
Určitě mě ovlivnily výše zmíněné začátky života z víry. Ve sboru jsem poznala svého manžela Pavla (starší
mládež připravovala pro nás „nové“ zábavný program, který následoval po katechezi). Ten mě rozhodně na
mé cestě víry doprovázel, významné pro nás oba byly tzv. trialogy - ekumenická diskuzní setkání, v nichž se
v 70. letech poznávaly a modlily církve v Plzni. Docházeli tam pochopitelně i kaplani římskokatolické církve,
Aleš Opatrný, Václav Malý, františkán Michal Pometlo, Václav Chroust. První ze jmenovaných dostal po pauze
státní souhlas na faru v Toužimi, ta se stala místem formace pro mnohé mladé i starší. Tam jsme také
přestoupili do katolické církve, bylo to takové logické vyústění našeho poznání plnosti pokladu víry této
denominace. Podstatný byl rovněž vztah s P. Vojtěchem Kodetem, ten nás seznámil s charismatickou
obnovou, jezdívali jsme na Moravu na velká setkání modlitby, katecheze Ludvíka Kolka a dalších.
3. Jaká byla Tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Život ve společenstvích, setkání s ryzími lidmi se stalo výzvou, na kterou bylo přirozenou odpovědí angažovat
se ve službě. V době totality to byla různá bytová společenství, pořádání seminářů H. Mühlena, E. Sieverse.
Zažili jsme silná přátelství, mohli být u Božích obdarování, která se promítala do proměny životů k lásce,
odpuštění a radosti. To už jsme byli mladá rodina. Zásadní zlom v této službě byla výzva P. Jana Fatky,
karmelitána, k jáhenské službě ve farnosti Nová Včelnice na Jindřichohradecku. Manžel opustil zaměstnání,
které měl rád, a v r. 1992 jsme odešli z Plzně se čtyřmi dětmi (nejmladší měla čtyři měsíce) od rodiny a přátel
do služby v církvi na plný úvazek v jiné diecézi. Rok poté byl manžel vysvěcený na jáhna. Musím říct, že moje
služba – jeho služba se vzájemně prolínaly, doplňovaly. Věnovala jsem se práci s dětmi včetně předškolních,
na setkáních rodin i mládeže, společenstvích, biblických hodinách i přípravách ke svátostem jsme pracovali
společně, přijali i výzvu k výpomoci P. Daňkovi z nedaleké Kamenice nad Lipou. S mládeží jsme podnikali
v zimě pobyty na horách společně se společenstvím CJO Oranienburg z Německa, v létě cesty do zahraničí.
Jeden z velkých zážitků bylo Mezinárodní ekumenické setkání mládeže v opatství Hautecombe, kde nám byla
svěřeno vedení jedné mezinárodní skupinky během programu. Máme radost z toho, že většina těch, kteří
jsme doprovázeli, se stali aktivními věřícími, kteří dovedou samostatně přemýšlet a svědčí svým životem
o Kristu druhým.
4. Zaujal Tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava apod.?
Dostala se mi do ruky skvělá kniha Svatý sex. Je to téma, kterému církevní prostředí hodně dluží.
Z filmové tvorby pak mi utkvěly dva silné tituly Budiž světlo a Corpus Christi. Nejsou to zrovna oddechové
tituly, ale přinášejí aktuální témata a nutí člověka k přemýšlení. Takové mám ráda. Na výstavy chodím také
moc ráda, ale v současné době se nestíhám vypravit do virtuálního světa na jejich návštěvu.
5. Co Tě v životě těší, a co Tě (dlouhodoběji) trápí?
V životě mě těší opakovaná zkušenost, že Bůh mě nenechá jen tak, ať mě potká cokoli. Prostě je tu, i když
mám také zkušenost prázdnoty. Určitě mě těší moje rodina, živý vztah s manželem a s dětmi. Jsou dospělé,
podle mého si dobře vedou v životě. Prošly do dospělosti, aniž by ztratily víru, i když to nebylo bez boje, našly
si i dobré partnery pro život. Vnímám to jako požehnání. Určitě mě těší, vidět a být u toho, když „bratři bydlí
svorně“ – sestry nevyjímaje. Naopak mě trápí uzavírání církve do sebe, izolovanost pastorace od dění ve
společnosti, nezájem o trápení bližního a prázdné moralizování.
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6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělila?
Mám moc ráda žalm 24, 139, vůbec žalmy jsou mojí radostí i útěchou.
A pak také list Římanům 8, 31 -39, tento text nás s manželem vlastně provází od naší svatby a v našem životě
opravdu promlouval hodně aktuálně.

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
Personální změny na Pastoračním středisku
PhDr. Alena Poláčková k 31. 1. 2021 skončila jako vedoucí Diecézního centra pro rodinu.
Upřímně jí děkujeme za čtrnáctiletou práci v centru pro rodinu a do dalšího života přejeme Boží požehnání.
Mgr. Martina Fürstová, byla od 1. 2. 2021 jmenována vedoucí Diecézního centra pro rodinu.
Mgr. Hana Koukalová skončila k 28. 2. 2021 jako ředitelka Diecézního centra pro misie a evangelizaci.
Upřímně jí děkujeme za veškerou práci v centru pro misie a evangelizaci a do dalšího života přejeme Boží
požehnání.
Mgr. Ludmila Veselá k 1. 2. 2021 převzala funkci vedoucí Diecézního centra pro katechezi.
Mgr. Iva Hojková k 1. 2. 2021 převzala funkci vedoucí Diecézního centra pro seniory.

YouTube kanál Pastoračního střediska
YouTubeProlidi.online
Náš YouTube kanál Prolidi.online se vždy rychle přizpůsobí každému významnějšímu období, které v církvi
prožívám. V adventu i o Vánocích jsme si mohli přijít na své v playlistu k tomu vytvořenému. Stejně tak např.
okolo Týdne modliteb za jednotu křesťanů, anebo Národního týden manželství byl vytvořený extra playlist.
A tak v sekci Postní doba najdete kurz Jak se modlit, 40/40 s otcem Rafalem Kacou, Postní dobu pro děti,
Korunku k Božímu milosrdenství, Křížovou cestu se svědectvím mladých s hudebním doprovodem Mirky
Dolanské, Postní modlitbu žalmů, Hudbu pro postní dobu a Promluvy k postní době.
V Postní modlitbě žalmů nás otec Tomas van Zavrel zve do své soukromé modlitby. Spolu s ním můžeme
rozjímat žalm 1. Text žalmu nás inspiruje k chvále Boží, k vděčnosti Bohu a k přímluvné modlitbě.
Tato nabídka je pro ty, kdo touží se v postní době intenzivněji věnovat modlitbě žalmů a neví jak na to
nebo nechce se modlit sám. Žalmy jsou vzaté z mešních čtení.
V Postní době pro děti můžeme zpětně zhlédnout Popeleční středu pro děti online, kde nejen děti uvedl
otec Tomas při bohoslužbě do postní doby, vybídl je, aby si na srdíčka napsaly, co chtějí ve svém životě
změnit, daly si je na oči tak, aby na to pamatovaly a prosily také Ježíše, aby jim s tím pomohl.
V doprovázejících scénkách se děti mohly dozvědět víc, k čemu vlastně postní doba je dobrá, proč se máme
snažit a jak se dělá popelec. Dále tam jsou Postní výzvy pro děti, při čemž každý týden v sobotu je zveřejněno
jedno krátké video s další výzvou. Zde dáváme ke zhlédnutí přehled výzev: PROGRAM
17. 2. Popeleční středa
20. 2. ctnost - Pracovitost
27. 2. ctnost – Upřímnost
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6. 3. ctnost - Zájem o druhé
13. 3. ctnost - Slušnost
1. 4. Zelený čtvrtek "recept"
2. 4. Velký pátek - Křížová cesta pro děti
3. 4. Bílá sobota - Paškál
4. 4. Zmrtvýchvstání Páně
Zajisté další rozdělení YouTubeProlidi.online není třeba moc připomínat – najdeme kategorie pro děti,
dospělé, mládež a seniory – jak pořady odjinud, tak hlavně ty, které vytváříme v naší diecézi.
Samozřejmě stále přibývají videa na: např. Španělština s misionářkou, katecheze pro mladé na kanálu
Fantomasův vlog, Svědectví anebo některé programy z DCK, o kterých více najdeme o trochu níž.

Nabízené aktivity Pastoračního střediska
Postní almužna
Stejně jako v minulých letech mají farníci možnost zapojit se do Postní almužny.
Výtěžek z Postní almužny bude tento rok využit na podporu rodin. Polovina výtěžku přispěje na pastoraci
rodin prostřednictvím Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém a druhá polovina přispěje na
pomoc rodinám v nouzi prostřednictvím Diecézní charity České Budějovice.
Organizační pokyny:
Papírové postní pokladničky je možno si vyzvednout v kostele, nebo v příslušné charitě. Na konci doby
postní, nejpozději do neděle 11. dubna 2021, je potřeba přinést pokladničku s almužnou zpět do kostela,
nebo na charitu. V případě farnosti kněz či pověřená osoba z farnosti následně výtěžek z pokladniček sečte
a odešle na účet Diecézní charity, která polovinu výtěžku předá Pastoračnímu středisku. Druhou možností je
poukázat almužnu přímo na účet Diecézní charity České Budějovice, která pak příspěvek rozdělí na polovinu
mezi DCH a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického. Číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní
symbol 20214501.
Amoris Laetitia
Pastorační středisko připravuje sérii podcastů s četbou na pokračování k příležitosti Roku Rodin na
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-02-rodina-amoris-laetitia. Amoris laetitia (česky Radost z lásky) je
apoštolská exhortace, kterou 8. dubna 2016 vydal papež František a má podtitul O lásce v rodině. Tato
exhortace provází Rok rodiny, vyhlášený papežem Františkem a začínající na slavnost sv. Josefa. Na našem
kanálu YouTubeProlidi.online budeme tedy moci každý den od 19. března rozjímat nad slovy této exhortace.
Aktivity pro postní dobu
Pastorační středisko spolu s vikariátními zástupci připravily aktivity, které mohou společenstvím ve
farnosti i jednotlivcům pomoci aktivněji a duchovněji prožít postní dobu.
1. 40 sekund po dobu 40 dní postu s otcem Rafaelem Kacou
Otec Rafael Kaca si každý den pro nás připravuje 40 sekund povzbuzujících slov, ke zhlédnutí zde.
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
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Dále níže jmenované aktivity naleznete na webových stránkách zde.
2. POSTNÍ VÝZVA PRO DĚTI
Diecézní centrum pro mládež připravilo video Postní výzvu pro děti na každý
týden: https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-02-postni-vyzva-pro-deti

3. Katecheze k postní době
Pastorační středisko připravilo katechezi o postní době. Ke zhlédnutí je na YouTubeProlidi.online. Vytvořili
jsme playlist s postní dobou, kde najdete různé inspirace pro postní dobu i od jiných zdrojů.
4. Ať naše víra roste i ve farnosti
Tato akce je inspirovaná otcem Rafaelem Kacou a navazuje na jejich skvělý projekt s vánočními hvězdami.
„Tehdy mu vyšly naproti zástupy lidí; mávaly mu palmovými ratolestmi a volaly:„Hosana, buď požehnán!
Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech!“
Nápad pro farnosti: Rosteme společně, rosteme ve víře k Pánu a sním. Zkusme nyní ozdobit kostel
ratolestmi našich květin. Pokud byste se chtěli zapojit, můžete zasadit květinu a přinést ji do kostela na
Květnou neděli (28. března). Ratolest, kterou takto přineseme, je symbolem naší cesty, našeho dospívání
v krásu, již v nás Pán vidí, do níž si přeje, abychom dospěli. Tato květina pak bude o Velikonocích zdobit
a strážit Kristův hrob.
5. Pošli podrav osamělým, nemocným a jejich pečovatelům
Na základě zkušeností před Velikonocemi a Vánocemi v minulém roce, kdy děti posílaly obrázky a přání
pro babičky, dědečky a nemocné a někteří připojily i pro ošetřující personál,
chceme poprosit i nyní v postní době děti o pomoc. „Děti, namalujte obrázek
o velikosti A4 s velikonoční tematikou. Na obrázek připište své jméno
a velikonoční přání nebo poděkování. Můžete se zaměřit na staré a nemocné lidi
nebo na ty, které se o ně starají. Spolu s rodiči nám ho pak pošlete jako sken
nebo fotku na katechetky@bcb.cz, případně můžete doručit na adresu Pastorační
středisko, Kanovnická 12. 370 01 České Budějovice.“
6. Postní podcasty svatého týdne a radostné poslelství velikonočního oktávu
Po celý Svatý týden každý den na YouTube kanálu nabídneme jedno zamyšlení, které lidem pomůže
prohloubit prožívání této doby. Postní podcasty se pak přehoupnou do velikonoční radosti, a tak ještě po
celý Velikonoční oktáv bude možné každý den poslechnout jeden díl vyzývající k zamyšlení nad velikonočními
událostmi plné naděje, pokoje, radosti, lásky a vítězství nad zlem a smrtí.
7. Průvodce postní dobou
Mgr. Markéta Grillová nám připravila další "cestičku", tentokrát na postní dobu s názvem Průvodce postní
dobou. Pracovní list a materiál naleznete na webových stránkách.
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8. Dětských 40 dní s biblí
Jako plod naší lednové ekumeny posíláme krásnou věc z dílny našich evangelických bratří, kterou nám
poslali. Je to pro rodiny s dětmi a je to velmi hezké. Naleznete také na webových stránkách.
9. Křížové cesty pro děti i dospělé
 Venkovní křížová cesta s farností a přece individuálně
V mnoha farnostech jsou věřící zvyklí modlit se spolu v postní době venku křížovou cestu. To ale v této
době tak dobře nepůjde, a tak se můžete inspirovat jindřichohradeckou farností, která propojuje online
způsob s klasickou metodou. Neobvyklou možnost prožití křížové cesty můžeme nabídnout venku u kapliček
apod. pro všechny zájemce, především z řad dětí. U každého zastavení může být schovaná schránka
s krátkým zamyšlením, modlitbou a úkolem pro děti. Celé texty této křížové cesty s modlitbami, písněmi
a instrukcemi mohou být přístupné také na stránkách farnosti (v případě jindřichohradecké farnosti na
stránkách proboštství i s nazpívanými písněmi, které byli lidi zvyklí zpívat společně). Texty např. mohou lidi
najít v červených obalech na hřbitovní svíce (to je ta schránka), kde budou stočené v igelitu místo svíčky, aby
to bylo nenápadné a nikdo to neničil a neodnášel (podle návrhu JH farnosti).
 Křížová cesta proti strachu http://www.mojeduha.cz/clanky/vir_kc
 Křížová cesta pro děti od Ludmily Tröstlové naleznete na webových stránkách.
 Křížová cesta pro dospělé od Ludmily Tröstlové naleznete na webových stránkách.
Na webových stránkách najdete i více nabízených textů modliteb křížové cesty.
10. Postní kalendář
Doba postní začíná POPELEČNÍ STŘEDOU. Křesťané se na celém světě připravují na Velikonoce. Lidé si
vybírají něco, co si odřeknou. Držet půst neznamená pouze si odříct jídlo, alkohol, ale může to být cokoliv
jiného. Cílem půstu je otevřít své srdce modlitbě, pomáhat druhým a zaměřit se na svůj vztah s Bohem.
K tomu nám může pomoct postní kalendář, který připravila animátorka Ludmila Kučerová.
Postní kalendář ke stažení ZDE
Rok rodiny a Rok sv. Josefa - Dvě významná a paralelní papežská témata roku 2021
Papež František v neděli ohlásil Rok rodiny věnovaný úloze rodiny v církvi, podpoře párů na cestě
k manželství a při obtížích partnerského života. Učinil tak při modlitbě Angelus. Rok rodiny začne 19.
března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin
v Římě. Datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské
exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku „Rodina Amoris laetitia“.
Papež František v neděli o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa ohlásil Rok rodiny věnovaný úloze
rodiny v církvi, podpoře párů na cestě k manželství a při obtížích partnerského života. Učinil tak při modlitbě
Angelus. Rok rodiny začne 19. března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým
Světovým setkáním rodin v Římě. Datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím
zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku „Rodina Amoris
laetitia“.
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
8

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

Jako přípravu na Rok rodin nabízí Pastorační středisko dvě série podcastů, a to o výchově dětí ve víře
a o vztahu mezi manželi. Najdete je v sekci rodin na domovské stránce YouTubeProlidi.online. Prosím sdílejte
je se svými přáteli. Podcasty jsou většinou velmi nízkoprahové a tudíž přijatelné i pro hledající a vlažné
křesťany.
19. března začne další podcast s četbou na pokračování krásné exhortace Amoris Laetitia, která slaví své
páté narozeniny a na kterou chce svatý Otec znovu upozornit své věřící.
Též 19. března začne modlitební inciativa, ve kterém Pastorační středisko spolupracuje s manželi
Skřičkovými. Byla inspirována postní aktivitou otce Dominika Chmielewského „Pokání rodiny – Ninive - 40
dní pokání v milosti posvěcující“. Náš záměr je, aby z toho vyšla dlouhodobá aktivita spojující a propojující
rodiny naší diecéze nejen v postní době.
Dokud nebude možné uspořádat semináře, duchovní obnovy a přednášky, tak nám není dáno, než zůstat
v nabídce ve virtuální podobě.
K příležitosti 150. jubilea dekretu blahoslaveného papeže Pia IX. „Quemadmodum Deus“ o sv.
Josefovi, patronu katolické církve vyhlásil papež František dne 8. prosince 2020 Rok sv. Josefa, aby byla
důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše trvalá. Před 150 lety byla příčina
dekretu těžké a smutné dobové postavení církve pronásledované nepřáteli, dnes je doprovázená
celosvětovou pandemie COVID-19. Všichni věřící v Krista tak zvláštním způsobem mohou každý den
upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli, a také moci modlitbami a dobrými
skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba.
Apoštolská penitenciárie vydala dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků.
Na YouTubeProlidi.online najdete od 19. března čtení na pokračování krásné knihy „Stín Otce“ od
polského autora Jan Dobraczyński o životě sv. Josefa, která pochází z dílny rádia Proglas z roku 2008.
Dále připravujeme vlastní produkci podcastu s čtením na pokračování knihy „Srdce táty“ od italského
psychologa Oswaldo Poli o mužském a ženském přístupu k výchově dětí.
Kromě toho otec Tomas připravuje video-novénu k sv. Josefovi obohacenou o katecheze o ctnostech
a také zpovědní zrcadlo pro křesťanské chlapy.

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 YouTubeProlidi.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. Je
možné si je stáhnout ze stránek a nabídnout dětem k vyluštění: https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti.
Tajenku lze odeslat elektroniky na e-mail katechetky@bcb.cz. Na tři výherce čeká každý měsíc odměna.
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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 9 dílů: Stvoření, Adam a Eva, Kain a Ábel,
Desatero, Proroctví, Křest, Podobenství o rozsévači, Podobenství o hořčičném
zrnu, O modlitbě. 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
z různých zdrojů, např. z časopisu Nové město, Rodinný život, z knih Stormie Omartianové. Témata budou
provázet životem dítěte od početí přes jeho dospívání až do dospělosti.
Audio seriál „Vztahy mezi manželi a v rodině“
K příležitosti Národního týdne manželství 2021 zahájilo Pastorační středisko při Biskupství
českobudějovickém za podpory Spolku Most-České Budějovice sérii podcastů na téma "Vztahy mezi
manželi". Vztahy mezi manželi však nejde oddělit od dalších vztahů v rodině, proto pořad nese nyní rozšířený
název „Vztahy mezi manželi a v rodině“.

CENTRUM PRO RODINU
Pokud epidemiologická situace dovolí, budeme navazovat na osvědčené akce a projekty, na které byly rodiny
zvyklé. Např. každý víkend povzbuzení a nabídka akcí formou emailu. Jestliže tyto emaily nedostáváte, stačí
si o ně napsat na dcr@bcb.cz a my Vás zařadíme do seznamu adresátů.
Svatba na dohled?
Diecézní centrum pro rodinu nabízí v roce 2021 tři turnusy přípravy snoubenců
k uzavření církevního sňatku. Každý kurz se skládá z 8 setkání, které snoubenic
mohou absolvovat i v jiném turnusu, kdyby jim to v jednom časově nevyšlo. Na kurz
je potřeba se přihlásit.
První turnus je od 9. 3. do 27. 4., druhý turnus od 4. 5. do 29. 6., třetí od 5. 10. do 29.11.
Setkání se budou konat vždy v úterý od 18.00 – 19.30 v sále děkanství u sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích (prozatím, než se přestěhujeme do Široké 27).
Více informací a možnost přihlášení na webu www.pripravanamanzelstvi.cz
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Psychologické poradenství pro manžele
V rámci Diecézního centra pro rodinu bude pokračovat i nadále Psychologické poradenství pro manžele
(včetně párového poradenství), rodiny, rodiče, mladé lidi a seniory.
Nabízíme psychologické a pastorační doprovázení rodin po ztrátě dítěte, včetně krizové intervence.
Termíny setkání je možné domlouvat na tel.: 731 402 981 nebo e-mailem: polackova@bcb.cz.
Kontaktní adresa: Kanovnická 12, přízemí, 370 21 České Budějovice. Zvonek je označen jako:
„Psychologické poradenství“.
Prosím nabídněte tuto službu věřícím ve vašich farnostech. PhDr. Alena Poláčková

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
Mládež vás zve 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.

Diecézní duchovní obnova mladých - online
Pátek 26. března – sobota 27. března
Program: Pátek. 18:00 Mše svatá, 19:00 Křížová cesta
Sobota 27. března: 10:00 Úvod, 10:15 Duchovní přednáška, 11:00 Diskuse, 11:30 Pauza,
13:00 Workshopy, 16:00 Chvály
- hraje Backspace Band
Více informací: https://prolidi.bcb.cz/cs/akce
EnterJunior a EnterCamp
EnterJunior v termínu: 18. 7. – 24. 7. 2021; pro účastníky 13 - 15 let
EnterCamp v termínu: 26. 7. - 1. 8. 2021; pro účastníky 16 - 23 let
Od 1. března 2021 od 20:00 se spouští přihlašování pro Českobudějovickou diecézi!
(pro ostatní diecéze od 2. března 2021 od 20:00).
Nabídka pro mladé – puťák v červenci s názvem Srdce na cestě
termín konání 1. - 6. 7. 2021
místo konání: ČR (začátek České Budějovice)
věkové rozhraní účastníků 15 - 20 let
Ubytování ve vlastním spacáku, cena: 2300 Kč
Více informací a možnost přihlášení zde.
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
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Tábor Hlubina na Hosíně - Hraničářův učeň
Téma tábora je inspirované fantazy knihou od Johna Flanagena. Kniha ukazuje, že
s minimálními prostředky lze dosáhnout velkých věcí, když lidé drží spolu. Sérii knih
Hraničářův učeň autor začal psát, aby přilákal ke čtení svého syna Michaela, a to se mu
skutečně povedlo. Will je mladý chlapec, který pochází z hradní opatrovny (sirotčinec).
Jeho rodiče nežíjí, a tak se dostal do učení k hraničářovi. Will se učí, jak střílet přesně
z luku, přežít v přírodě a chránit království Araluen, na které se chystá zaútočit Morgarath. Neváhej a pojď
Willovi pomoct ochránit království Araluen.
- místo konání: Hosín 17, 373 41
- termín konání: 11. - 16. 7. 2021
- věkové rozhraní účastníků: 7 až 12 let
- ubytování: ve vlastním stanu, popř. děti od 7 - 8 let po předchozí domluvě v budově.
- kapacita: 30 účastníků
Ukončení přihlašování do 30. 4. 2021 nebo do naplnění kapacity.
Celková cena je 1 800 Kč ve dvou platbách (záloha + doplatek) záloha 1000 Kč. O průběhu platby budete
informováni emailem.
Tato záloha je (v případě odhlášení) nevratná. Doplatek bude v hotovosti na začátku akce.
Přihláška zde.

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
Misijní postní modlitba (s almužnou)
V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší
pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám nyní nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity,
která se nese v duchu slov, kterými Bůh volal svatého Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv.
Damiána: „Jdi a obnov můj dům a získávej lid!“
Nemůžeme naráz obnovit celý svět; proměňujme alespoň své nitro a podpořme ty, kteří mohou
zmírňovat obrovskou chudobu, těžké životní podmínky a vzdálenost mezi Bohem a člověkem: podpořme
mladé kněze a bohoslovce v Zambii.
Jak se zapojit:
a) Stáhněte si přílohy v pdf souboru, vytiskněte si je a použijte k postní kontemplaci. (pro období od 17.
února do 3. dubna)
b) Objednejte si již vytištěné materiály v Národní kanceláři – po přijetí objednávky vám bude poštou
zaslán kontemplativní kříž vytištěný na pevnějším papíře, modlitební texty a informace o misijním projektu,
který je s touto aktivitou spojený. Vyžádat si můžete více kusů a podělit se o ně se svou rodinou či přáteli.
Mysleme v postní době i na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se
s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium, číslo účtu
najdeme na stránkách:
https://www.missio.cz/aktuality/podporme-modlitbou-a-almuznou-ty-kteri-chteji-prinaset-krista-druhym/
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
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Postní misijní kalendáře pro děti
https://www.missio.cz/aktuality/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2021/
Upoutávka na i zpětné sledování Missio magazínu v archivu TV NOE
https://www.missio.cz/aktuality/missio-magazin-unor-2021/

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:
2. 3. 2021 sv. Klement Maria Hofbauer
9. 3.2021 sv. Edmund Kampián
16. 3. 2021 bl. Čtrnáct pražských mučedníků
23. 3. 2021 bl. Metoděj Dominik Trčka
Následovat budou další postavy našich domácích světců a světic. Na adrese weis@tf.jcu.cz máte možnost
navrhnout svého oblíbeného národního světce/světici, hrdinu, o kterém byste chtěli přednášku.

FÓRUM NÁBOŽENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DIGITALIZACE?!
Katedra pedagogiky TF JU Vás zve na Fórum náboženského vzdělávání: DIGITALIZACE?!
Čtvrtek 19. 4. 2021 od 9:00 do 16:30
Místnost č. 3, budova TF JU, Kněžská 8, České Budějovice
Více informací: https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/kalendar-akci-cs/forum-nabozenskeho-vzdelavanidigitalizace
Přihlášky: thavel@tf.jcu.cz

KNĚŽNA LUDMILA
Tento projekt připravilo Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského v rámci projektu Výchova a hodnoty.
Hlavní postavou nového školního roku je pro nás kněžna Ludmila, protože na září 2021 připadá 1100. výročí
od jejího úmrtí. Je to žena spojená s počátky českého státu. Připravili projekt, jehož cílem je motivovat žáky
k zájmu o tuto osobnost a pedagogům poskytnout přehled dostupných informací a zdrojů pro výuku.
Všechny informace k tomuto projektu najdete na stránce www.vychova-hodnoty.cz/ludmila-1100let
Aktuálně vypsané termíny kurzů pro pedagogy ZŠ: čtvrtek 25. 2. a pondělí 22. 3. Podrobnosti: DVPP - kurzy
a semináře. Přihlášky a další info: https://www.vychova-hodnoty.cz/aktualne/
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ONLINE SEMINÁŘE PRO MLÁDEŽ
Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací
semináře pro mládež.
Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní
otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě.
Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60
minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Témata seminářů:
Mediální gramotnost, Kritické myšlení, Jak vést rozhovor s Bohem, Sociální sítě, Sexualita, Novodobá
evangelizace, Blogování, Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D,
markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha,
který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších...

KLOKOTY – FARNÍ POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Sobota 27. března 2021 od 15:00 do 18:00
Zamyšlení nad encyklikou FRATELLI TUTTI s o. Güntherem Ecklbauerem, omi můžete sledovat také živě na
www.klokoty.cz.

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).

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT OLOMOUC
Časopis Rodinný život
V roce 2020 oslavil časopis Rodinný život Centra pro rodinný život (CPRŽ) 30 let. Podoba časopisu se
postupem času proměňovala a nyní dokonce vychází nové první celobarevné číslo, které je zároveň prvním
číslem roku 2021.
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Bolavá duše / rodinný život 1/2021
Téměř každý z nás se už v životě potkal s bolestí. Znáte to dobře: nakopnutý palec, odřené koleno, případně
nějaká ta zlomenina... Zkušení potvrdí, že to není nic příjemného a většinou to bolí. A to dost. Jak rosteme,
stává se, že zjistíme, že bolet nás mohou i věci na první pohled neviditelné. Jaké to je, když duše zabolí, a jak
se s takovými bolístkami popasovat? Na to vám zkusíme odpovědět v prvním letošním čísle Rodinného
života, které vychází v nové podobě (barva, větší formát, více stránek).
Více najdete na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu.
Předplatné si můžete objednat pomocí formuláře na webu, e-mailem (rodinnyzivot@ado.cz), poštou
(Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc) nebo telefonicky (587 405 250). Na
požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
Malý průvodce postní dobou
Malý průvodce postní dobou - aplikace
Do svých mobilních telefonů si můžete zdarma stáhnout aplikaci Malý průvodce postní
dobou. Novinkou je rozšíření aplikace o modlitby a liturgická čtení na každý den. Texty
k jednotlivým týdnům naleznete také zde.
V učení u sv. Josefa
Projekt, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, si klade za cíl ukázat, v čem nám může být
sv. Josef inspirací v každodenních životních situacích. Jako učni u svého mistra budeme se
i my učit u sv. Josefa, mistra tesařského řemesla, jeho přístupu k lidem, k práci a k životu,
a také jeho oddanosti Bohu. Projekt je připraven pro dobu postní, ale lze ho použít i k jiným
příležitostem během roku. Ke zhlédnutí a ke stažení zde.
Pomůcky k zakoupení:
https://kc.biskupstvi.cz/pomucky-k-zakoupeni/
Svátost smíření
Sešitek pro děti, které se připravují na svátost smíření (formát A7, ilustrace Martina Oujeská). Je
určen zvláště prvokomunikantům připravujícím se na první svátost smíření, děti se k němu však
mohou opakovaně vracet. Sešitek obsahuje vysvětlení jednotlivých částí svátosti smíření,
podněty ke zpytování svědomí a návod pro zpověď "krok za krokem".
Můj modlitebníček
Barevný sešitek formátu A7 obsahuje základní modlitby (Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha,
Zdrávas Královno, Pod ochranu tvou, Anděle Boží), dále Desatero, ranní a večerní modlitby,
modlitby před jídlem, v kostele a za zemřelé. Zařazena je rovněž Modlitba pěti prstů papeže
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
15

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

Františka. Modlitebník je vhodný pro děti ve věku prvokomunikantů, ale nejen pro ně. Vkusné a vtipné
obrázky Martiny Oujeské ocení i děti na druhém stupni ZŠ, ba i mládež nebo dospělí.
Skládáme si život podle Desatera
Barevný sešitek formátu A7 představuje Desatero jako dar, který nás chrání a pomáhá nám
bezpečně dojít k cíli. Stručné texty Marie Špačkové s vkusnými a vtipnými obrázky Martiny
Oujeské a jejího syna Jonáše ocení nejen děti, které se připravují na první svaté přijímání, ale
i jejich rodiče, kteří možná už leccos zapomněli.
- cena jednoho sešitku je 10 Kč.
Najdete zde vícero nabízených pomůcek, které lze také objednat.

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.

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
Novinky:
Táta a máma patří k sobě
Vydáním této knihy chceme rozšířit celospolečenskou diskusi na téma manželství a rodiny.
Počet stran: 54, cena: 179 Kč
Žalm 23 (s on-line filmem zdarma)
Dárková brožura s krátkými texty inspirovanými žalmem 23.
Slova povzbuzení a ujištění o Boží blízkosti doplňuje v závěru brožurky modlitba.
„Neexistuje okamžik, ve kterém by dobrý pastýř nebyl nablízku svým ovcím. Také v těžkých dobách jde před
nimi a je tu jen pro ně. Jsem spolehlivě veden… Je o mě postaráno… Mohu mu důvěřovat, mohu na něj
spoléhat…“; Počet stran: 16, cena: 29 Kč
Rozloučení
Kondolence s krátkým textem:
„Do Tvých rukou, Bože, vkládáme svůj život. Do Tvých rukou, Bože, vkládáme svou bolest. Do Tvých rukou,
Bože, vkládáme svůj zármutek. Do Tvých rukou. Nikam jinam.“
Dvojitá karta formátu A6, jedna vnitřní strana volná na dopsání textu. Cena: 8 Kč
Vyznání víry - skládačka kříž
Text vyznání křesťanské víry v netradiční podobě skládačky. Snadno ji budete mít vždy u sebe – v peněžence,
v pouzdru na doklady nebo v obalu na mobil. Rozměr složené skládačky: 5,7cm x 5,7cm, 12 Kč
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
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Napalm Girl
Kim Phuc je celosvětově známá jako „Napalm girl“ – dívenka, která utíká před leteckým bombardováním
napalmem během války ve Vietnamu. Po více než 50 letech od této děsivé události Kim
v rozhovoru vysvětluje, jak proměňující zkušeností může být odpuštění.
Formát: A5, 8 stran. Cena 8 Kč
Brněnská tisková misie nabízí plno materiálu přípravy na Velikonoce:
Kristův kříž
Kartička se dvěma klopami – po jejich zavření vznikne obraz kříže.
Uvnitř je text, který vysvětluje symbol kříže – připomínku JEŽÍŠE, Božího Syna a jeho oběti za hříchy lidí.
Formát: 84 × 55 mm. Cena: 8 Kč
Dar nové naděje
Dárková brožura s krátkými texty, které vedou k přemýšlení nad významem Velikonoc.
Příběhy, texty básní nebo písní, citáty a biblické verše jsou doprovázeny krásnými fotografiemi.
Počet stran: 22, cena: 22 Kč
Z nabídky pro děti:
Ježíšovy zázraky
– zábavné omalovánky s úkoly pro děti. Vymalovávání vodou pomocí přiloženého plnicího vodního štětce
a hledání různých detailů na obrázcích se bude dětem moc líbit a zároveň se dozvědí něco o Ježíšových
zázracích. Po uschnutí může dítě malovat znovu, a to vše bez nepořádku, pouze voda.
Formát: 15 × 19 cm, vazba kroužková, cena: 159 Kč
Vodní omalovánky též: Noemova archa, Boží stvoření, Když se Ježíš narodil
Odkryj příběh – Ukřižování Ježíše
Cílem tohoto produktu je nejen sestavení obrázku z 20 kartiček, ale pomocí otázek si jej i zapamatovat.
Obrázek se skládá: 20 kartiček s otázkami (10 lehčích a 10 těžších otázek), 1 kartu správných odpovědí
a krabičku na kartičky. Cena: 20 Kč
Další produkty této řady: Vzkříšení Ježíše, David a Goliáš, Marnotratný syn, Josef a jeho bratři, Narození
Ježíše
Karetní hra pro celou rodinu GENEZARETSKÉ JEZERO
Ve hře se stáváte rybáři a snažíte se nasbírat co nejvíce rybek, a získat tak co nejvíce bodů.
Ve hře můžete taktizovat, plánovat tahy dopředu nebo dokonce „škodit“ ostatním :-). Cena: 179 Kč

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
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Nový zákon Slovo na cestu
Revidovaný text Nového zákona vyšel v roce 2000. Nyní vychází v menším formátu a černobílé grafické
úpravě. Dvousloupcová sazba je doplněna světově proslulými ilustracemi od Annie
Vallottonové. Kromě textu Nového zákona obsahuje i základní informace o Bibli a 9
černobílých mapek.
Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní
češtiny teologické výrazy a formulace, které jsou dnešnímu člověku cizí. Pomáhá tak čtenáři
pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu.
Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst
i delší oddíly najednou a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobu populárních překladů The
Living Bible, Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel a Hoffnung fur alle.
Doporučená prodejní cena: 79 Kč

KNIŽNÍ A JINÉ NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757 On-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz
Na internetových stránkách Nakladatelství Paulínky můžeme elektroniky nahlédnout přímo do knih.
Milada Jiřina Burgerová OCD - 9 dní ruku v ruce se svatým Josefem
Nový titul z edice „Novény“ se stane milým průvodcem na cestě rozjímání o životě svatého
Josefa, opatrovníka Svaté rodiny, jehož evangelium nazývá „mužem spravedlivým“ (Mt 1,19).
Jak mocná je přímluva tohoto „muže opravdové víry“, nám připomenul i papež František, když
8. prosince 2020 vyhlásil Rok svatého Josefa a svěřil církev pod jeho ochranu, „aby všichni
věřící v Krista mohli modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských
útrap, kterými je poznamenána naše doba“. brož., 72 s., 95 Kč
Raniero Cantalamessa - 9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým
Další titul z edice „Novény“ nás tentokrát povede k tomu, abychom si ve svém životě více
uvědomovali působení Ducha Svatého a nechali se jím vést.
Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo
svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha
Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8).
brož., 80 s., 95 Kč
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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

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.“
Brož., 184 str., 125 x 205 mm, cena: 229 Kč

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
papež František - Fratelli tutti
Encyklika o bratrství a sociálním přátelství
Hlavním tématem encykliky Fratelli tutti je „sociální přátelství, které nikoho nevylučuje“
a „bratrství otevřené pro všechny“. Papež František nejprve neobyčejně přesně
a v souvislostech reflektuje nezdravé tendence v současné globalizované společnosti, politice,
hospodářství a médiích. Na jedné straně vidí bezbřehý individualismus, ztrátu smyslu pro
společné dobro a vylučování starých, nemocných či nenarozených z našeho obzoru, na straně
druhé bezmezný konzum, magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy,
nebo sílící nacionalismus a populismus v politice.
Papež ovšem nezůstává jen u kritiky. Jako muž naděje povzbuzuje křesťany i všechny lidi dobré vůle ke
vzájemnému setkávání a rozvíjení vztahů uvnitř menších i větších společenství. Solidarita, jež dbá na potřeby
chudých a zranitelných, souvisí s objevením chuti lokálního, lidových hnutí i dobrých sousedských vztahů.
Nově promýšlena jsou i velká témata, jako je digitální propojenost současného světa, vlastní kulturní
a náboženská identita otevřená druhým, nepřípustnost trestu smrti nebo role OSN tváří v tvář válkám,
terorismu a obchodování s lidmi.
Na závěr vyzdvihuje papež základní lidské právo – svobodu náboženského vyznání pro všechny – i potřebu
dialogu mezi náboženstvími. Dialog neznamená a priori kompromisy ani zakrývání svého nejhlubšího
přesvědčení. Spíš naopak: „Vždyť čím je naše identita hlubší, pevnější a bohatší, tím budeme schopnější
obohacovat druhé z toho, co je nám vlastní.“ Brož., 180 str., cena: 149 Kč
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Ctirad Václav Pospíšil - Utrpení Páně podle Jana. Životodárná Moc ukřižovaného Slova (Jan 18,1-19,42)
Duchovní, teologický a historický výklad Janových pašijí. Autor přibližuje hloubku a krásu
klíčové události dějin spásy – utrpení a oslavení Ježíše Krista.
Nejprve se zabýváme specifickým způsobem janovského myšlení a vyjadřování. Poté
sledujeme jednotlivá zastavení na Ježíšově cestě – jak se vydává těm, kdo ho přicházejí
zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován i pohřben. Konečné slovo má ale Bůh –
v Ježíšově vzkříšení a setkávání s učedníky. Počet stran: 152, cena: 179 Kč
Martin Prudký - Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti
V Bibli je mnoho pasáží, které dnes nechápeme, jsou nám cizí nebo neodpovídají tomu, co
od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se nejen zarazíme, ale vnímáme je jako
pohoršlivé. Na potřebu dobrat se při četbě Bible nefalšovaného smyslu i záměru autora
odpovídá další svazek Obtížných oddílů, věnovaný tentokrát biblické poezii a moudrosti. Autoři
nás uvádějí do kontextů biblického světa, svérázu biblického myšlení i vnitřního dialogu
jednotlivých biblických svědků. Připomínají nám základní pravidla, na něž je třeba dbát, abychom se
s biblickým svědectvím nemíjeli a při četbě Písma neslyšeli jen ozvěnu svých vlastních názorů a předsudků.
Knížka chce posloužit tomu, abychom uměli čerpat z bohatství biblické tradice, která po staletí utvářela
náš kulturní prostor, a používali přitom vlastní přemýšlení i výdobytky soudobé vědy.
Počet stran 327, cena: 299 Kč
Tomáš Kutil - S Pánem Bohem se žije naživo. Aleš Opatrný v rozhovoru s Tomášem Kutilem
Aleš Opatrný je známý jako plodný autor duchovních knih, „doprovázeč“ a zpovědník i jako
přednášející na (nejen) charismatických konferencích. Celý jeho životní příběh ale zná málokdo.
V knižním rozhovoru s Tomášem Kutilem dává nahlédnout do svého soukromí, zázemí i názorů.
Aleš Opatrný ovšem nekomentuje jen své životní peripetie. Vyjadřuje se i k problémům
manželství a mezigeneračních vztahů nebo k ekumenické spolupráci. Vyprávění končí
symbolicky na Vyšehradě – tam hleděl z Vltavy coby veslař, tam dnes bydlí a tam za ním
přijíždějí lidé z celé republiky.
Počet stran: 248, cena: 349 Kč
10 minut denně na relaxaci a modlitbu
Praktický sešit inspirující k 30 rozmanitým činnostem je určen dospívajícím dívkám, ale
i všem, kdo mají doma dlouhou chvíli, chtějí se věnovat něčemu užitečnému nebo si udělat
chvilku jenom pro sebe. 10 minut denně zapomeňte na denní shon, načerpejte sílu z Božího
pramene a ponořte se do hry. Rozjímejte nad biblickými texty, objevte nové způsoby modlitby
a prohlubte svoji víru. V našem sešitě na vás čekají tvořivé úkoly, kvízy, křížovky a hry, ale
i krátké duchovní impulsy, modlitby a zajímavé úvahy. Počet stran 64, cena: 199 Kč
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JINÁ NAKLADATELSTVÍ
DORON
P. Josef Prokeš - Novéna k svatému Josefovi
Svatí, které církev uctívá, mohou nenápadně, ale zato velmi jasně osvěcovat náš život.
Každý z nich tiše inspiruje naši každodennost, a to osobitým a jedinečným způsobem, v lásce,
která překračuje i hranici smrti. Tichým, ale zato velkým spojencem je nám svatý Josef. Dobře
Ježíše zná, zná ho ze své každodennosti. A právě v ní nás může skvěle inspirovat. Může nám
vyprošovat odvahu k tomu, abychom dokázali vykročit na nové cesty, odvahu k přijímání
hledajících, ke skryté službě i k dobrým vzájemným vztahům. (z předmluvy autora novény), Počet stran: 32,
formát: 100 x 145 mm, Vazba: měkká, cena: 39 Kč
P. René Luc - Patnáct podobenství
P. René Luc (nar. 1966) se u nás proslavil díky své autobiografii „Vychoval mě gangster“, ale
i jako přednášející na Katolické charismatické konferenci v Brně. Je známým kazatelem
a misionářem. Žije na jihu Francie v Montpellier, kde založil a vede diecézní školu evangelizace
CapMissio, působící především mezi univerzitními studenty. Právě z jeho oblíbených katechezí
pro mladé se zrodila kniha Patnáct podobenství, v níž objasňuje některé křesťanské pojmy
pomocí obrazů z běžného života. Vazba: brožovaná, šitá, počet stran: 140, cena: 199 Kč
Paweł Zuchniewicz - Zázraky Jana Pavla II.
Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 2009 a stala se bestselerem.
Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu přímluvu už za jeho života
i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a doložených k procesům jeho blahořečení
a svatořečení. Vazba: brož., cena: 249 Kč

NEZBEDA
Říkadla Valdemara Tomana
Knihovnička dětské časopisu Nezbeda
Běžná cena: 89 Kč

PROGLAS – E-SHOP SLYŠ.TO
https://slys.to/
Tato společnost vznikla jako dceřiná firma Radia Proglas. 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.
Mikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
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Z nabídky:
Všechno má svůj čas
Autor: Josef Fojta a Emanuel Míšek; Interpret: Josef Fojta a Emanuel Míšek
Projekt, jehož název je podtržen skutečností dlouhých 13 let svého vzniku, přináší řadu témat lidského
života v mnoha hudebních žánrech a podobách: Artificiální hudbu střídá rock, folk, jazz či šanson. To vše
v podání Venduly Pančochové, Pavlíny Hejcmanové, Tomáše Šulaje, Kristýny Daňhelové, Kataríny Mikulové,
Jiřího Pavlici, brněnské Kantilény, Hradišťanu, Pavla Wlosoka a dalších skvělých interpretů.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
PŘEJEME VÁM, AŤ VELIKONOČNÍ RADOST ZE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA VÁS CELÉ NAPLNÍ.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Obrázek formou koláže vyráběly před loňskými Velikonocemi děti v CMŠ Lipenská.
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Aktivity Pastoračního střediska
Popeleční středa on-line pro děti
Ve středu 17. 2 jsme začali společně s dětmi a vedoucími z řad mládeže postní dobu. V 18:00 byla pro
děti připravena bohoslužba slova s otcem Tomasem van Zavrelem. Děti se prostřednictvím video příběhů
dozvěděly, co je to postní doba a jak ji jako děti mohou prožívat. Téměř 20 dětí z českobudějovické diecéze
bylo připojeno v 19:00 na on-line diskuzi ve skupinkách, které vedli vedoucí animátoři. "Byla to skvělá
příležitost začít společně s dětmi postní dobu." říká jedna z animátorů Sára Matznerová. Všechny děti měly
možnost se zapojit při diskuzi ve skupině a zažít společenství v době, kdy není moc možností se setkávat.
-dcmDuchovní obnova online
O víkendu 19. a 20. února jsme prožili postní duchovní obnovu online s P. Martinem Sedloněm, OMI.
Již v půl osmé večer se někteří z nás nedočkavě připojili na zoom a v osm jsme v počtu skoro 30
účastníků začali. S otcem Martinem jsme začali modlitbou se čtením Prologu sv. apoštola Jana.
Jak nás otec Martin na začátku upozornil, obnova by neměla skončit poslední etapou v sobotu, ale měla
by pokračovat dál. K přednášce použil knížečku od známého německého benediktinského mnicha Anselma
Grüna s názvem Biblické obrazy o vykoupení. Anselm Grün píše, že lidé se často ptají: „Kde a jak můžeme
dnes vykoupení zažít?“ Dosti často podobné otázky doprovází zjištění, že vtělení Ježíše Krista náš svět
neproměnilo. Lidé také dost často v sobě touhu po vykoupení nepociťují.
Nacházíme se v postní době a směřujeme k Velikonocům, tedy k vykoupení. Termín vykoupení je možné
vysvětlit třemi prohlubujícími způsoby. Zaprvé jde o vykoupení z otroctví či z vězení, nejde zde ale v podstatě
mluvit o vnitřní změně. Druhý příměr nám představuje vykoupení, kdy je někdo nevyléčitelně, nebo velmi
těžce vyléčitelně nemocný a existuje jeden lék, na který ale nemá peníze. Tu se vyskytne někdo, kdo
nemocného vykoupí tím, že mu zprostředkuje vyléčení, proměnu. Nemocný také musí lék nějak správně
přijmout. Při třetím přirovnání otec Martin vycházel z textu 2. Vatikánského koncilu, z konstituce Gaudium et
spes, která se zabývala tím, co je smyslem, posláním církve v dnešním světě. „Otec chce, abychom ve všech
lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako bratra, vydávali tak svědectví Pravdě
a zprostředkovali tajemství lásky nebeského Otce druhým. Tím povzbudíme lidi na celé zemi k živé naději,
která je darem Ducha Svatého, aby nakonec byli přijati do míru a nejvyšší blaženosti, do vlasti, která se skví
slávou Páně. “ (93. článek) Vykoupení je pak tedy něco, co umožňuje tuto zkušenost lásky nebeského Otce.
Anselm Grün říká, že každý evangelista, potažmo i svatý Pavel nebo list Židům, zprostředkovává Krista
jako vykupujícího člověka z nějaké oblasti zajetí, z nějaké nemoci nebo zablokování toho, by člověk tu
zkušenost lásky nebeského Otce udělal. Ono to totiž hezky zní, ale není jednoduché, aby člověk uvěřil, že je
milován Bohem.
Bylo velmi příjemné se se všemi takto při duchovní obnově setkat. Moc děkujeme otci Martinovi za jeho
čas a milá povzbuzující slova.
-dckMikuláš, březen - duben 2021, 2/2021
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Průvodce postní dobou pro děti
Markéta Grillová ze Lhenic (vikariát Prachatice) vytváří již od Dušiček loňského roku interaktivní
průvodce pro děti, které se mohou rozmístit někde v přírodě či v obci a přečíst si je tak mohou i dospělí při
svých procházkách. Jelikož se s nimi vždy s ostatními podělí, jsou takové listy rozmístěny i na jiných místech
naší diecéze, jak o tom svědčí s radostí přeposlaný text z Chraštic (od jedné paní na e-mailovou adresu Obce
Chraštice, odtud zástupkyni pro katechezi vikariátu Písek Ludmile Lacinové, ta si to nemohla nechat pro sebe
a poslala autorce programu a ta se podělila s námi na Pastoračním středisku). Jména jsme v souladu s GDPR
vynechali.
Dobrý den p. starostko a celé zastupitelstvo,
chodíme s p. … na procházky k lesu i ke Svojšicím. Mile nás překvapilo, jak podél cesty k lesu jsou
pověšeny informace o Masopustu i recept na koblihy i skrývačky. Je to vtipné, poučné a zpestří to procházku.
Chceme vám za to poděkovat a těšíme se na další nové informace. Jen ještě chceme dodat, že by bylo moc
dobré pro nás starší při cestě dát alespoň 2-3 lavičky na odpočinek.
S pozdravem pisatelky …
-dck-
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