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 3/2021
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Nacházíme se již v posledních měsících školního roku.
Náš společný pastorační občasník vám nabídne aktivity a novinky na našem webu Prolidi.online
i YouTubeProlidi.online. Nabídka je zde opravdu veliká, sdílejte s ostatními, odebírejte a lajkujte. Dále zjistíte,
co se chystá a koná z Pastoračního střediska a pak konkrétně z jednotlivých center. Nová pracovnice
pastoračního týmu Anna Houzarová, DiS. za Diecézní centrum pro misie a evangelizaci vás pozve na WAKE
UP festival před letnicemi, tj. na sobotu 22. 5. Mládež si bude moc vybrat z bohaté nabídky v květnu (např.
Večer mladých online a In víkend v Prachaticích) a pro děti je stále možnost se přihlásit na tábor v červenci.
Centrum pro rodiny informuje o Koncertu rodin v rámci Týdne pro rodinu a o dalších chystaných akcích.
Samozřejmě nechybí ani v tomto čísle další nabídka jako přednášky prof. Weise a aktivity a pomůcky
z Diecézního katechetického centra Biskupství brněnského. V pátek 28. května je další ročník Noci kostelů
a pořadatele třeba zaujme nabídka z České biblické společnosti. Vybrat si budete moct také z nabízených
knih Nakladatelství Paulínky a Karmelitánského knihkupectví.
V příloze našeho občasníku si neváhejte pročíst události z táborského, prachatického a pelhřimovského
vikariátu. Tamním vikariátním zástupkyním moc děkuji.
Přejeme vám všem požehnané měsíce května i června. Jsou plné krásných svátků a květen navíc jako
měsíc Panny Marie zve mnohé ke vzpomínání na májové pobožnosti, na lidi, kteří třeba již mezi námi nejsou,
na blízké z řad příbuzných i farnosti, které máme s těmito pobožnostmi spojené. A určitě nezůstane ani letos
jen u vzpomínání. A krásné svátky jako slavnost Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce
Páně vyzývají k prožití krásných chvil v Boží blízkosti a lásky. A my svou modlitbou můžeme do Boží
přítomnosti přivádět mnohé další. Tyto dva měsíce bývají často též spojeny se slavnostmi biřmování
a prvního svatého přijímání. Přejeme všem, ať domlouvání ohledně příprav i samotné slavnosti prožijete
v pokoji a radosti.
Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s Mgr. Martinou Fürstovou
Martina letos v únoru převzala Diecézní centrum pro rodinu. Při své činnosti určitě může využít své
zkušenosti z velké rodiny a z pěstounské péče, ze setkávání rodiny v Hnutí Fokoláre, ale také z mnoha letité
práce katechetky v jindřichohradeckém vikariátu a z letních táborů u nich doma v Majdaleně.

1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
Můj život z víry začal v mých 17 letech. Nepocházím z křesťanské rodiny, ale v mém dospívání jsem sama
sobě začala pokládat otázky. Např.: „Kdo jsem. Jaký smysl má můj život a proč svět, který mě obklopuje je
takový, jaký je. Kde se vzala všechna ta krása a dokonalost v přírodě atd." Jenže jsem na své otázky nemohla
najít odpověď. Tak jsem si jednou řekla, že se zkusím zeptat v kostele. Vybavena knihami jsem po mši
odhodlaně vyrazila do zákristie (dodnes nechápu, kde se ve mně vzala ta odvaha) a tam jsem narazila na
skvělého kněze P. Karla Pilíka. Ten se mě ujal a po roce pak pokřtil.
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2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Byl to již zmíněný kněz Karel Pilík, který byl velmi laskavým knězem, a který mě v mém životě nasměroval
k Bohu. A také Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí Fokoláre, jehož spiritualitu jsem vzala za své.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Já jsem původně porodní asistentka a ve zdravotnictví jsem pracovala 4 roky. Pak jsem se vdala a dlouho
byla s dětmi doma. K našim porozeným dětem jsme do rodiny přijali ještě děti z dětských domovů. Takže
jsem byla maminkou na plný úvazek . A protože jsem konvertitka, požádal mě P. Karel Vrba, zda bych se
nemohla ujmout lidí, kteří se připravují ve farnosti na křest. Z této služby se pak vyklubala katechetická
výpomoc a po studiu na TF pak učitelství náboženství na několika školách. Když se moje předchůdkyně Olinka
Švecová rozhodla odejít na rok na misie do Jihoafrické republiky, nastoupila jsem za ní na katechetické
středisko. A pro Diecézní centrum pro katechezi jsem nakonec pracovala 10 let. Letos jsem se ujala
Diecézního centra pro rodinu. Rodina je mi velmi blízká a péče o rodiny je pro mě radostí, i když se teprve
v nové roli zabydluji. Ale jsem za to opravdu Bohu vděčná, jelikož rodina zahrnuje všechny věkové kategorie,
a tak jsem tu svou katechetickou službu tak úplně neopustila . Navíc mohu být každodenně na mši sv., což
bych při práci v nemocnici pravděpodobně nestihla a většina mé práce se zabývá Božím královstvím, takže
moje duše se sytí, a to mi dělá opravdu moc dobře .
4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava apod.?
Já bohužel na filmy nemám moc času, a navíc v lockdownu nebyla ani žádná možnost výstav, kin nebo
divadel. Ale knihy čtu ráda a z těch posledních mě zaujala kniha Manželství, po jakém jste vždycky toužili od
G. Chapmana a Jízda v levém pruhu od M. O. Váchy.
5. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
Těší mě Boží požehnání, které někdy až hmatatelně ve svém životě zakouším. Těší mě naše děti, jejich
úspěchy a radosti, ale i neúspěchy, protože pak se vždy semknou k nám rodičům nebo i k sobě navzájem a je
vidět, že rodina je pro ně velmi důležitá. Trápí mě politická situace naší země, nejednota všeho druhu
a únava těch, kteří by měli dodávat druhým naději a jiskru z toho, že žijí s Bohem.
6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a?
"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich" (Mt 18,20).
7. V únoru jsi převzala Diecézní centrum pro rodinu. Jaké máš plány, představy v konání v činnosti, v pořádání
akcí pro rodiny?
Mým snem je, aby se žádná rodina necítila opuštěná, ale aby každá rodina měla kolem sebe přátele a
zázemí, které ji v případě potřeby pomůže a podrží. Zdá se to možná jako utopie, ale já nechci ze svých snů
slevovat a chci je plnit podle toho, co mi každodenní život a Boží vůle přináší. Co nezvládnu já, to ať Bůh
doplní podle svého uvážení. A těším se na chvíle, kdy už nebudeme pouze online, ale budeme spolu prožívat
všechny akce naživo.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
Prolidi.online
Personální změny na Pastoračním středisku
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci - od 1. dubna 2021 nastoupila na půl úvazku Anna Houzarová,
DiS. Na rozhovor s ní se můžete těšit v příštím vydání PO Mikuláš, tedy v prázdninovém čísle.
Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“
Diecézní pouť bude v sobotu 9. října v Českých Budějovicích se stejným tématem jako měla být vloni.
Více informací však budeme moci přinést až v dalším čísle.

YouTube kanál Pastoračního střediska
YouTubeProlidi.online

Nabízené aktivity Pastoračního střediska
Na našem YouTube kanálu je vytvořená sekce k Roku rodiny a sv. Josefa. 4. neděle velikonoční (25. 4.)
byla nedělí Dobrého Pastýře a Světovým dnem modliteb za kněžská a řeholní povolání. V předcházejícím
týdnu také byla vytvořena tematická sekce, kde jsme mohli najít svědectví o duchovním povolání z různých
zdrojů. Výtvorem PS střediska byla „slova“ biskupů o povolání z publikace "Modlitby a úvahy na téma:
duchovní povolání", kterou sestavil v roce 2012 tým pro pastoraci povolání v ČR. Mezi nimi najdeme také dvě
promluvy našeho biskupa Jiřího Paďoura. Vše namluvil otec Tomas van Zavrel. Ten také vytvořil „videorozjímavý růženec za povolání“, jehož byl ještě jako bohoslovec-generální prefekt iniciátorem. Rozjímavý
růženec za kněžská povolání k příležitosti Roku kněží vydal Arcibiskupský seminář v Praze. Poprvé byl
recitován 30. října 2009 v kostele sv. Ludmily v Praze-Vinohrady při modlitebním večeru s názvem "Pojď za
mnou!", který pořádali bohoslovci pražského semináře na podporu modliteb za povolání ke kněžství.
Zmiňovaná videa najdete na našem kanálu již jednotlivě. K tématu povolání najdete vytvořené playlisty
Pořady o různých aspektech povolání nebo Svědectví o duchovním povolání (Svědectví).
Cesty světla
Všichni známe postní pobožnost křížové cesty, která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu od
Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla na ni navazuje a v dalších
14 zamyšleních nás vede od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této cestě setkáváme,
nám otvírá novou životní perspektivu.
Na našem YouTube kanálu naleznete čtyři cesty pro dospělé: Pobožnost "Cesta světla" podle Sabina
Palumbieri, Cesta světla 1 a cesta světla 2 z webu Centra pro katechezi z Olomouce, uveřejněné také na
našem webu a se závěrečnými písněmi v aranžmá A.M.D.G. Cesta světla s písní podle písně 406 z Kancionálu.
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Cesta světla pro děti
Spolu s dětmi a jejich rodinami nabízíme Cestu světla na YouTubeProlidi.online od 9. 5. 2021 každý den
jedno zastavení až do 22. 5. 2021.
Aktivitu také najdete zde na webu, kde si v přílohách můžete vytisknout texty i aktivity a jako rodina se
můžete vydat na Cestu světla.
Až dokonce velikonoční doby bude také zveřejněna sekce Svatý týden a Velikonoce.
Rok rodiny Amoris laetitia a Rok sv. Josefa
Do Roku rodiny vás uvede pozdrav otce biskupa Pavla Posáda. Ve vytvořené rubrice pak najdete
tematické pořady, kromě níže rozepsaných „Modlitby k sv. Josefovi“ a „Pořady k Roku sv. Josefa“. Např. zde
naleznete Novénu ke sv. Josefovi podle P. Josefa Prokeše z farnosti Kobylisy nebo Svatojosefský desátek od
otce Tomase a pořad o sv. Josefovi z cyklu „Svatí promlouvají“ od prof. M. Weise.
Amoris Laetitia
Pastorační středisko připravilo sérii podcastů s četbou na pokračování k příležitosti Roku Rodin. Najdete
zde už celou exhortaci, rozdělenou do 40 částí.
Stín otce
Od 1. května na svátek sv. Josefa, dělníka, si můžete poslechnout první z 38 dílů četby na pokračování
"Stín Otce", který nabízíme s laskavým svolením Rádia Proglas a nakladatelství Paulinky v rámci Roku sv.
Josefa. Jedná se o poutavý románový příběh o Josefovi z Nazareta, snoubence Panny Marie a pěstouna Pána
Ježíše. V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu
převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život
odehrával. Zachycuje nesnáze jeho každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší doby, v níž
Židé očekávali příchod Mesiáše, politické události na dvoře Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti
a zločiny. Vychází přitom z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby.
Celý seriál najdete zde.
Audio seriál „Výchova dětí ve víře“ a „Vztahy mezi manželi a v rodině“
Pastorační středisko po měsíční pauze zapříčiněné nepříznivými covidovými podmínkami pokračuje
v natáčení podcastů o výchově dětí a jejich vedení ve víře. A dále natáčí i podcasty o vztazích v rodině.
Srdce táty
Pastorační středisko také připravilo sérii podcastů se čtením na pokračování knihy „Srdce táty“ od
italského psychologa Oswaldo Poli o mužském a ženském přístupu k výchově dětí. Vysílání audio seriálu
začne se začátkem Týden pro rodinu, tzn. 8. května.
Existuje otcovský styl výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro
děti a jejich vývoj přínosem? Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize,
zamýšlející se nad tím, co je pro mužský styl výchovy typické, a proč by ho děti měly zažít. Znovuobjevit
mužský způsob výchovy musí především sami otcové, kteří dnes často trpí pocity méněcennosti, že výchovu
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nezvládají tak dobře jako ženy. Právě proto je nutné, aby objevili skrytou krásu a potřebnost mužského
přístupu k výchově svých dětí. Podle Osvalda Poliho má otec dítěti zprostředkovat určitý pohled na život
a probudit jeho „ideální Já“. Jeho inspirativní kniha vychází z předpokladu, že muži a ženy se od sebe
v zásadě liší, a to v oblasti, tělesné, duševní i duchovní a poskytuje praktický návod, jak se stát dobrým
otcem. Je určeno nejen věřícím rodičům, mohlo by se uplatnit i mimo křesťanské kruhy. Využijí ji i duchovní
a studenti teologie. Osvaldo Poli je známý italský psycholog a psychoterapeut. Léta se věnuje formaci
rodičovství a k partnerství a výchově dětí, přičemž spolupracuje s různými skupinami, institucemi a časopisy.

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.
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 tyto díly: Stvoření, Adam a Eva, Kain
a Ábel, Desatero, Proroctví, Křest, Podobenství o rozsévači, Podobenství
o hořčičném zrnu, O modlitbě, Milosrdný Samaritán. Můžete se podívat zde.

CENTRUM PRO RODINU
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. Na kurz je potřeba se
přihlásit.
Druhý turnus již začíná v době vydání tohoto čísla, tedy od 4. 5. do 29. 6., třetí od
5. 10. do 29.11.
Setkání se budou konat vždy v úterý 18.00 - 19.30 v zasedacím sále Pastoračního střediska v Široké 27.
Více informací a možnost přihlášení na webu www.pripravanamanzelstvi.cz
Mikuláš, květen - červen 2021, 3/2021
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Týden pro rodinu 8. 5. - 16. 5. 2021
Týden pro rodinu je každoročně vyhlašován tak, aby zahrnoval 15. květen, tedy den, který byl OSN
vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny.
Cílem letošního 13. ročníku s mottem: „Rodinná pohoda není náhoda“ je ocenit úsilí, které je do
rodinných vztahů investováno.
Na stránkách https://www.tydenprorodinu.cz/ nalezneme inspiraci pro prožívání tohoto Týdne pro rodinu
ve svých rodinách a domovech.
V tomto týdnu je řada akcí, které najdete na webu Prolidi.online a na YoutubeProlidi.online.
Koncert rodin 2021
Diecézní centrum pro rodinu Českobudějovické diecéze připravuje ve spolupráci se SZUŠ
Natanael Koncert rodin online s názvem Muzikou k radosti aneb rodinná pohoda není
náhoda. Můžete jej sledovat 15. května na YoutubeProlidi.online.
Více o koncertu, rady, jak nahrávat, kam poslat nahrávku a upoutávku na tento koncert,
najdete zde.
Dalším naším příspěvkem k Týdnu pro rodinu je audioseriál o otcovství Srdce táty. Více na s. 6.
Pouť rodin na Křemešníku
Zveme všechny rodiny na pouť rodin 30. května na Křemešníku. Těšit se můžete na mši sv. od 10:30,
kterou bude celebrovat světící biskup Mons. Pavel Posád, pak nás čeká otevírání studánek, přednáška pro
rodiny od manželů Poláčkových a program pro děti.
Plánovaná pouť rodin na Lomci
Další příležitostí, kde se rodiny mohou vidět a občerstvit se na duchu, je pouť pro rodiny na Lomci 19. 6.
2021. Program se připravuje. Sledujte webové stránky Prolidi.online.
Letní Manželská setkání v Blatné
V létě je tu nabídka na Manželská setkání v Blatné, v termínu 17. – 24. července 2021. Chcete-li, aby vaše
manželství mělo opět jiskru, a máte chuť spolu prožít týden naplněný přednáškami na manželská témata,
setkáním s dalšími manželskými páry a odpočinkem, tak se přihlaste co nejdříve. Kapacita je totiž omezena.
Více informací najdete na: https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-04-manzelska-setkani
Psychologické poradenství a péče o rodiny po ztrátě dítěte
V rámci Diecézního centra pro rodinu bude pokračovat i nadále Psychologické poradenství (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: Široká 27, 1. patro, 370 21 České Budějovice.
Prosím nabídněte tuto službu věřícím ve vašich farnostech. PhDr. Alena Poláčková
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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.
Večer mladých on-line "Mariánský květen" 8. května
Téma: "Mariánský květen" nám může pomoci pochopit Pannu Marii, která je nebeskou maminkou pro nás
všechny.
19:00 přednáška: otec Rafal Kaca na téma: "Mariánský květen".
19:20 diskuze
20:00 modlitba desátku růžence, chvály
Více info a přihlášky zde
In víkend v Prachaticích
Těšit se můžeš na holčičí pohodu, Boha, inspirativní workshopy, kosmetické rady, svědectví a hlavně
poznávání sebe sama.
Kdy: 28. - 30. 5. 2021
Kde: v Prachaticích u sestřiček boromejek
Pro všechny holky od 13 do 20 let
Akce se uskuteční pouze za příznivých podmínek v souladu s hygienicko-protiepidemickými opatřeními.
Více informací a přihlášení zde
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
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.
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.
- 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
Mikuláš, květen - červen 2021, 3/2021
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- kapacita: 30 účastníků
Stále je možnost přihlášení.
Celková cena je 1 800 Kč ve dvou platbách (záloha + doplatek) záloha 1000 Kč.
Přihláška zde.
Animátorský kurz
Animátorský kurz, který byl nakonec kvůli pandemii odložen, začne v září. Více informací s možnostmi
přihlášení bude v dalším čísle.

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
WAKE UP festival České Budějovice
V sobotu 22. května se uskuteční WAKE UP festival České Budějovice. V centru města zazní modlitby za
vylití Ducha svatého na celý kraj. Festival se totiž odehrává v podvečer Letnic, svátku, kdy si církev po celém
světě připomíná seslání Ducha svatého. Podle Písma před 2 tisíci lety byl takto Duch seslán na apoštoly
v podobě ohnivých jazyků. (Skutky apoštolů 2, 1-4)
Festival začne v 18 hodin, kdy na různých místech v centru města zazní první modlitby chval. Po
modlitbách se všichni setkají u letního pódia vedle kulturního domu Slavie a společně požehnají městu
a celému kraji. Konec akce je plánován ve 21 hodin.
Festivalu WAKE UP České Budějovice se zúčastní křesťanské sbory napříč denominacemi.
V případě nepříznivých podmínek v souvislosti s výskytem koronaviru se akce ruší.
Více informací a upoutávka ke zhlédnutí zde.

CENTRUM PRO SENIORY
Diecézní centrum pro seniory připravuje měsíčně dopis, který pro ně může být povzbuzením a impulzem
ke vzpomínání. Kdo by ze starších ročníků nepamatoval oslavy 1. května a prvomájové průvody? Svatý Josef,
kterého si 1. května připomínáme jako dělníka, nás zase může přivést na jiné a většinou příjemnější
vzpomínky - na pracovité rodiče a soudržnost a lásku v rodině. To je tématem květnového dopisu.
Dopisy posíláme zájemcům mailem, kdo byste měli zájem, napište si o měsíční rozesílání dopisů na
dcs@bcb.cz. Můžete je, buď přílohou v mailu, nebo vytištěné, nabídnout starším lidem ve farnosti, ve svém
okolí.
Dopisy rozesíláme pravidelně také do domovů seniorů v naší diecézi, kde jich mohou využít sociální
pracovníci, dát je svým klientům nebo je společně s nimi přečíst a navzájem se pak mohou sdílet.
Dopisy ke stažení zde.
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DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
VZDĚLÁVACÍ POŘADY PROF. M. WEISE ONLINE
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:
4. 5. sv. Melichar Grodecký a tzv. „košičtí mučedníci“
11. 5. sv. Jan Nepomucký
Následovat budou další postavy našich domácích světců a světic. Na adrese weis@tf.jcu.cz máte možnost
navrhnout svého oblíbeného národního světce/světici, významnou osobnost, o kterých byste chtěli
přednášku.
„Svatí promlouvají“
V tomto novém cyklu se seznámíme s různými světci a více porozumíme atributům, příběhům či
legendám, které se k nim váží. Pořad nalezneme na Youtube Teologické fakulty a dozvědět se něco již
můžeme o sv. Josefu, sv. Jiří a sv. Floriánovi nebo zhlédnout díl o Velikonocích s Karlem IV. Ke zhlédnutí zde.

ONLINE Seminář o Farních evangelizačních buňkách
Cílem tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizačních buněk, podělit se o zkušenosti,
inspirace a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro farnosti, které by rády s Farními evangelizačními
buňkami chtěly začít.
Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Pokud byste o Farních evangelizačních buňkách pro vaši farnost
uvažovali, je to dobrá a snadná příležitost, jak se i vaši farníci mohou o evangelizačních buňkách dozvědět
více.
Seminář se uskuteční v sobotu 15. 5. 2021. Program od 8:30 do 17:30 bude volně přístupný přes youtube
kanál. Od 19:00 se účastníci semináře mohou on-line formou připojit k setkání s některou z buněk z různých
farností, kde již buňky existují. Kdo by se chtěl připojit na setkání do buněk, je třeba se přihlásit
a přes: www.evangelizacnibunky.cz. Na tomto webu také najdete program celého dne a také připojení na
vysílání přes youtube kanál.
Více informací zde
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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).

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
Náš společný domov
Pojďme společně proměnit náš vztah k Bohu a k jeho stvoření v duchu encykliky Laudato si. Zapojit se
mohou skupiny, rodiny i jednotlivci jakéhokoliv věku. Více o projektu zde.
Formulář k nahrání fotografií je zde
Zapojení do projektu je jednoduché a můžete začít kdykoliv (do 24. 5.)
1. vytiskněte si barevný plán projektu
2. vytiskněte si úkoly
3. zašlete nám fotografii dokumentující vaši snahu nebo kreativitu, zapojte se do slosování. Vybrané
fotografie vystavíme v brněnské katedrále.
Připojte se také na facebook Náš společný domov,
Loterie svatého Josefa
Kliknutím na tlačítko „Spustit losování“ si vylosujte některou z vlastností svatého Josefa, které se od něj
můžete učit. Pod vlastností naleznete také text k zamyšlení a praktický podnět pro život.
Jak často máte losovat? Záleží jen na vás, zda si vlastnost vylosujete na den, týden, měsíc, nebo i na celé
období Roku svatého Josefa.
Vyplnění emailové adresy, které je dobrovolné, slouží jen k účelu odeslání informací o výsledku losování.
Emailová adresa není žádným způsobem zpracovávána, ani ukládána za jiným účelem.
Neváhejte a vyberte si vlastnost sv. Josefa zde.
Tematické powerpointové prezentace
Prezentace můžete použít např. ve výuce náboženství nebo při přípravě na svátosti. Jsou určené jak
k prezenční výuce tak i do on-line hodin. K prezentacím je připraven doprovodný text, případně pracovní list
a další aktivity. Vše naleznete opět v rubrice Katecheze a výuka náboženství v záložce Pomůcky ke stažení,
v nové ikonce Powerpointové prezentace.
Mikuláš, květen - červen 2021, 3/2021
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Ježíšova blahoslavenství
- nová brožura
Nová brožura s praktickými náměty pro katechezi dětí a mládeže na téma Ježíšova blahoslavenství podle
Matouše.
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:
Najdeme zde nabídku ke Dni matek, např.:
Pro moji nejlepší mámu
Inspirativní je nový druh poděkování všem maminkám.
Tentokráte vyžaduje i malou spolupráci dětí např. s katechety, učiteli nebo tatínkem.
Dvojitá karta formátu A6 s vloženou přílohou – archem s postavičkami na vystřižení
a vlepení do karty. Věříme, že se bude líbit dětem i maminkám! Cena 10 Kč.
Modlitby slavných lidí
Modlitby slavných spisovatelů, hudebních skladatelů, umělců a vědců:
1. Ludwig van Beethoven (1770-1827) geniální hudební skladatel 2. Lev N. Tolstoj (1828-1910) spisovatel
a filosof 3. Thomas More (1478-1535) anglický státník, humanista a teolog 4. J. A. Komenský (1592-1670)
biskup Jednoty bratrské a pedagog 5. Michelangelo Buonarroti (1475-1564) sochař, malíř, architekt
6. Johannes Kepler (1571-1630) vědec, astronom 7. David (Bible, Žalm 23) druhý izraelský král. Cena 12 Kč.

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
Nabídka na Noc kostelů
Česká biblická společnost také letos nabízí organizátorům Noci kostelů vybrané tituly za speciální
snížené ceny. Podrobnosti najdete v přiloženém letáku. Objednávku vybraných knih můžete zaslat na adresu
obchod@dumbible.cz. K objednávce prosím doplňte, že se jedná o akci Noc kostelů, a uveďte také telefonní
číslo, na které Vám kurýr zašle zprávu o předpokládaném čase doručení. Noc kostelů je letos v pátek 28. 5.
Mikuláš, květen - červen 2021, 3/2021
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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.
Kvítky svatého Františka
Sbírka krátkých příběhů s duchovní pointou ze života světce a jeho druhů. Dnes již klasické
dílo autora z konce 14. století čerpá z latinského spisu bratra Hugolina Actus beati Franciscia
klade si za cíl zpřístupnit ctnosti a duchovní moudrost svatého Františka co nejširším kruhům.
Kniha vychází v novém překladu s ilustracemi italského výtvarníka Piera Casentiniho z cyklu
Píseň bratra Slunce. Věříme, že dárkové provedení Kvítků nejenže potěší širokou františkánskou
rodinu, ale získá si též novou generaci čtenářů.
Kniha vyjde během měsíce května 2021. váz., 192 s., 299 Kč
Clotilde Noël - Vypadlá z hnízda
Mladí manželé Noëlovi měli už šest vlastních dětí, když se rozhodli, že by si rádi osvojili
nějaké opuštěné dítě s postižením. V květnu roku 2013, po dvouletém byrokratickém martyriu,
si konečně mohli přivézt domů „dauníka“ Marušku, která se záhy stala miláčkem celé rodiny.
V jistém okamžiku Clotilde pocítila potřebu psát, pravidelně svěřovala veškeré to napínavé
dění svému deníku: Tenkrát ji ani ve snu nenapadlo, že by někdy mohl vyjít knižně – hned
v několika vydáních! – a že bude tak účinně rozšiřovat srdce svých čtenářů. Kniha vyjde během
měsíce května 2021. brož., 160 s., 249 Kč
Stormie Omartianová - Síla modlitby za vaše vnoučata
Vnoučata jsou darem, který vám dává Bůh. A vaše modlitby jsou zase darem, který dáváte vy
jim, aby ovlivnil celý jejich život – dokonce i tehdy, kdy už tu nebudete, abyste jeho dobré plody
viděli na vlastní oči. Bůh vám svěřuje významný úkol: máte svému vnoučeti nebo vnoučatům
sloužit – nejen slovem a skutkem, ale také modlitbou.
Známá autorka nám předkládá návod, jak se modlit za různé oblasti života našich vnoučat.
brož., 215 s., 235 Kč
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Stormie Omartianová - Síla rodičovské modlitby
Nové zrevidované vydání knihy známé americké autorky ze série Síla modlitby tentokrát
povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na
kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli
dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a svoláváme
Boží moc v jejich prospěch.“
brož., 231 s., 235 Kč, 2. vydání

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
Doprava výhodně - Cena dopravy od 45 Kč. Při nákupu nad 700 Kč doprava zdarma.
Jan Graubner - Zbožnost je užitečná ke všemu
V knížce Zbožnost je užitečná ke všemu podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví
o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19. Kdy nejvíce pocítil
svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh?
To jej přivádí k úvahám o základech duchovního života. Život s Bohem není strnulý – je to
spíše pohyb od jednoho úkolu k dalšímu, zcela jinému. V tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak
spolu úzce souvisejí duchovní život a naše zdraví, modlitba a naše stresy, hledání Boží vůle a naše
zralost nebo čisté svědomí a naše motivace jednat dobře. Počet stran: 112, cena: 149 Kč
Jaroslav Šturma v rozhovoru s Vítem Hájkem - Nejlepší dramatik je život sám
Pan doktor Šturma dopomohl spoustě dětem žít šťastný život v rodinném kruhu. Dodnes nás
navštěvuje a zajímá se, jak se nám daří. Měli jsme opravdu velké štěstí, že vstoupil do našeho
života. Jsme mu za to vděční. (manželé Metelkovi, rodiče Matýska)
Jaroslav Šturma zasvětil svůj život dětské klinické psychologii. Za to, čeho dosáhl, vděčí
mnoha okolnostem. „Rozhodně ale nešlo o náhodu. V lidském životě náhoda neexistuje, vše je
připraveno v plánu Režiséra nad námi. Když tento plán objevíte, buď ho přijmete, anebo
odmítnete,“ říká o své životní a profesní dráze mezinárodně uznávaný dětský klinický psycholog.
V knižním rozhovoru sledujeme jeho inspirativní životní příběh a pronikáme do podstaty a zákulisí nejen
dětské psychologie. Vznikl tak působivý portrét muže, který se zasloužil o vyšší kvalitu života mnoha dětí
a jejich rodin. Počet stran 242, cena: 349 Kč
Růženec hrou - Knížka se samolepkami a růžencem pro děti
Knížka pomáhá dětem přiblížit tuto krásnou a jednoduchou modlitbu. Při růženci rozjímáme
s Marií o Kristově životě - o událostech, které člověku přinesly spásu. Knížka obsahuje - brožurku
s návodem k modlitbě růžence, přehled růžencových tajemství, samolepky, které dětem pomůžou
lépe pochopit růženec.
Ke každé knížce je přibalen dětský dřevěný barevný růženec. Počet stran: 18, cena: 149 Kč
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Anna Vejmělková, Klára Hradilová - Kapky z nebe
Kapky z nebe vypráví příběhy, které se nejspíš někdy staly každému z nás. Protože kdo
z nás někdy neprožil radost, kdo se nikdy něčeho neděsil nebo něco nepokazil a pak toho
trpce nelitoval? Povídá se v nich také o Bohu. O Bohu, který se zajímá o každodenní
patálie našeho života a záleží mu na nás. O Bohu, který nás miluje.
Nakladatelství: CESTA, počet stran: 24, cena: 185 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.
Z nabídky:
Křesťanská anafora
prof. František Kunetka, Th.D., SDB
Křesťanská anafora je hlavním tématem šestidílného cyklu - známější je však termín eucharistická
modlitba. Teolog prof. František Kunetka nám přiblíží kořeny této modlitby a ukáže její historickou
i současnou podobu. Určující je mimo jiné to, že se jedná o žehnací modlitbu vycházející z židovské liturgie.
Možná vás, stejně jako redaktora Marka Chvátala, překvapí fakt, že ono žehnání má být správně žehnáním
Bohu.
Liturgie svátostí
prof. František Kunetka, Th.D., SDB
Křesťané mají sedm svátostí. Každá z nich reaguje na určitou situaci v našem životě. Jedná se o chvíle, kdy
se zásadně měníme nebo pro něco rozhodneme. V úvodních částech seriálu se teolog František Kunetka
věnuje ritualizaci životních událostí a vysvětluje, jak se jednotlivé svátosti vyvíjely v čase. Dále představuje
iniciační svátosti, svátost eucharistie, svátost smíření, svátost manželství, svátost svěcení a svátost pomazání
nemocných. Na závěr se zaměří na pohřeb a jinou nesvátostnou liturgii.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Události z vikariátu Tábor
V Hodkově u Jistebnice si můžete během letošní doby velikonoční samostatně projít novou Cestu světla,
která vznikla z iniciativy manželů Krajčových, kteří zde žijí, ve spolupráci s jistebnickým farářem P. Pavlem
Němcem. Do malování jednotlivých zastavení této velikonoční Cesty světla se zapojili farníci z Jistebnice
a také ze sousedního Nadějkova (včetně pana faráře). Vzniklo tak čtrnáct originálních obrázků (volně
inspirovaných obrazy Zdirada Čecha – a s jeho svolením), které nás provázejí velikonočními událostmi od
zmrtvýchvstání Krista až po Seslání Ducha Svatého. U každého zastavení najdete text k modlitbě a meditaci,
kterou jistě podpoří i radost z krásy probouzející se jarní přírody kolem. Cesta vás dovede od autobusové
zastávky u hlavní silnice mezi Jistebnicí a Nadějkovem až přímo do vesničky Hodkov, ke kapličce Panny Marie
Růžencové. Vedle kapličky (postavena a vysvěcena v roce 2002) můžete posedět a kochat se pohledem do
malebné krajiny, což vám bude jistě příjemnou odměnou za zdolání cesty stoupající do kopce.

Mája Šittová
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Dění z vikariátu Prachatice
Výročí narození Jana Nepomuka Neumanna
V neděli 28. března uplynulo 210 let od narození Jana Nepomuka
Neumanna. Po mši svaté jsme zástupně s rodinou Filových zapálili
svíčku u hrobu rodičů (maminky) sv. Jana a prosili jsme o jeho
přímluvu za nás všechny. V rámci roku sv. Jana přijměte pozvání na
misijní výstavu VODA, která bude umístěna v zimní zahradě
městského úřadu. (FOTO)

Proč misijní výstava o vodě v Prachaticích?
Propojení se nabízí hned několik. Prachatice jsou rodným městem Jana Nepomuka Naumanna. Zde byl
také před 210 lety pokřtěn a ve stejné křtitelnici je křestní voda i dnes. Jako křesťan a misionář se dostává za
oceán k vodám Niagary... Kdo se přijde podívat, možná těch propojení najde více. Možné nahlédnout i na
www.prachatice.eu v odkazu TV vysílání.
Pravidelné mše s dětmi v Prachaticích
Bohu díky za možnost setkání a společné
modlitby při mši svaté v době pandemie
a nouzového stavu. Radujeme se z našich
katechumenů, dětí i dospělých, kteří
procházejí skrutinii katechumenátu.
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Adopce na dálku
Farnosti i jednotlivé rodiny ve vikariátu jsou
dlouhodobě zapojeny do programu Adopce na
dálku.
Farnost
Prachatice
obdržela
dopisy
s poděkováním z Indie od naší adoptivní dcery
Deepti Naik a z Výukového centra v Karnakata
State. Deepti s velikou vděčností za sebe i svou
rodinu píše, že úspěšně ukončila bakalářský
stupeň studia a uchází se o práci v sociálních
službách. Poděkování přišlo i z Arcidiecézní
charity Praha, která zprostředkovává tuto
formu pomoci.
(http://praha.charita.cz/zahranici/)
Darujeme-li člověku vzdělání, dáváme mu
šanci na lepší budoucnost.

Nově otevřený kostel
Po celkové rekonstrukci v nově otevřeném
kostele sv. Jakuba v Prachaticích se těšíme na
již tradiční akci NOC KOSTELŮ v pátek 28. 5.
2021. Největší zájem je o komentované
prohlídky.
Lenka Hanžlová
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Dění v pelhřimovském vikariátu
V učení u sv. Josefa
V několika kostelích farností našeho vikariátu jsme se v našich rodinách zapojili do projektu, který
připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně. Tento projekt byl naší postní přípravou na Velikonoce
a zaměřoval se na postavu a život sv. Josefa. Vyzvedáváním lístečků s vlastnostmi tohoto světce a drobných
výzev k hledání a zjišťování zajímavých informací jsme měli příležitost v roce sv. Josefa čerpat od tohoto
světce inspiraci pro náš každodenní život a učit se od něj jeho přístupu k lidem, k práci a k životu, a také
oddanosti Bohu.
Během doby postní se s naším obrazem sv. Josefa, který jsme ve zvětšeném formátu umístili na dobře
viditelné místo, stala proměna (je nyní celý barevný. A po celý velikonoční čas se každý může přijít podívat
a vyzvednout si i drobné překvapení pro malé i velké, které si odnese domů jako námět k dalšímu
přemýšlení, jak může tento světec být vzorem právě pro mne, pro naši rodinu a jak jej dále mohu následovat
. Přejeme všem rodinám požehnaný velikonoční čas!
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Motýlci jako jarní pozdrav
Přestože jsme v době postní s dětmi nebyli v přímém osobním kontaktu, pouze on-line cestou, pustili jsme
se do vyrábění velikonočního, jarního pozdravu v podobě barevných motýlků. Velmi mě překvapilo, kolik
rodin se zapojilo. Tak se ke mně slétlo veliké množství motýlků nejrůznějších velikostí a pestrých barev. A ti
už pak jen popolétli tam, kde bylo potřeba udělat radost, např. do Domova seniorů v Pelhřimově, do Domova
důchodců v Proseči-Obořišti, a také mezi klienty a pracovníky z pelhřimovské Charity. Děkuji touto cestou
všem, kteří se s chutí zapojili do naší společné aktivity a potěšili tak mnoho lidských srdcí v této době.

Hana Pechová
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