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 5/2021
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
„MILUJ A DĚLEJ, CO CHCEŠ!“
Právě jsem dokončila scénář k Minikatechezi pro starší děti na 22. neděli v mezidobí. Vzpomněla jsem si,
že mám napsat ještě úvodní slovo a povzbuzení do Mikuláše a v tom mě to napadlo. Začíná nový školní rok
a pro nás katechety je to začátek nového „kolotoče“, který vyčerpává a zároveň naplňuje a povzbuzuje. Proto
se nechme naplnit slovy svatého Augustina: „Miluj a dělej, co chceš!“ Kdo miluje a koná s láskou, koná
dobro. A co víc, ta Láska je Ježíš. A když ho pustíme do svého srdce, máme vyhráno.
Proto NÁM všem, kteří právě stojíme na začátku něčeho nového, přeji klidné a požehnané dny zalité
čistou Boží láskou, která pomáhá a naplňuje, tvoří a přetváří, nepřestává a trvá, živí a zachraňuje. KRÁSNÝ
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!
Ludmila Veselá
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s Terezou Voznicovou, roz. Pumprovou

Terezka již několik let pracuje na Pastoračním středisku jako sekretářka. Vždy byla ochotná a mohli jsme
se na ni obrátit téměř s jakoukoliv věcí administrativní, z oblasti počítačů apod. a dokázala nám pomoci. Teď
jí přejeme vše dobré do nového života, neboť vstupuje do manželství a v souvislosti s tím na konci září u nás
končí. Do společného manželského života jim přejeme mnoho krásných dní plných lásky, radosti
a porozumění, a aby sílu do dní všedních i těžkých vždy nalézali u Boha.
1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
Začal již od narození do rodiny, kde jsem Boha poznávala, a dál se rozšiřoval při přijímání svátostí.
Myslím, že díky rodině a poznání Boží blízkosti mám nyní víru, jakou mám.
2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Jak jsem se již zmiňovala, podstatně mě ovlivnili rodiče a rodina. A dále to byla společenství mladých.
V dospělosti se velkou oporou stala má biřmovací kmotra, která mě doprovází dodnes. Ale taky velkou částí
se podílel sice krátký čas, ale za to intenzivně otec Vojtěch Vágai, který mě přivedl k ENTERcampu, který jsem
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do té doby neznala. A tam jsem poznala spoustu přátel, kteří jsou mojí krevní skupinou a dlouhodobými
kamarády.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Moje nynější pracovní místo mi nabídla teta, která na středisku pracovala a jelikož se tam místo uvolnilo,
ráda jsem ho přijala. A bylo to pro mě opravdu obohacující, protože jsem se naučila spoustu věcí, poznala
život a práci v církvi. Práce to byla vždy velmi pestrá, i když se každý rok akce opakovaly, snažili jsme se je
dělat nově a s poučením z minula.
4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava, divadelní hra apod.?
Jsem velmi kulturní člověk, takže je toho hodně, co mě zaujalo. Pokaždé si něco odnesu a velmi mě to
obohacuje.
5. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
Mě těší vlastně každý den něco. Ale ve velkém mě těší moje budoucnost, kterou vidím v manželství a
následně v rodičovství. Ale co mě trápí, jsou maličkosti, jako třeba, že nevyjde počasí na plánovaný výlet. 
6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a?
1. Kor 13, 13 - A tak zůstává víra, naděje a láska - ale největší z té trojice je láska.

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
Prolidi.online
YouTubeProlidi.online

Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ v sobotu 9. 10. 2021
V sobotu 9. října 2021 proběhne Diecézní pouť v Českých Budějovicích.
Patronem pouti bude sv. Jan Nepomucký, který je patronem vod, proti povodním
a přírodním pohromám, proti nebezpečí z vody a národní patron Čech, patron naší diecéze,
patron ochrany mostů, lodníků, rybářů, poutníků. Plakát ke stažení zde.
Program:
9.00 Příjezd – úvodní program (katedrála)
10.00 Neliturgický průvod do klášterního kostela se sochou Jana Nepomuckého
10.30 Pontifikální mše svatá (kostel Obětování Panny Marie)
12.00 Oběd, občerstvení před zákristií - řeholnice
13.30 Odpolední program
- Přednáška a prohlídky
* Povídání o klášteře a kostele: Ing. Míchal
* Počátky křesťanství v Čechách: Prof. Weis – dolní sál biskupství
* Prohlídka biskupství: památkáři
15.30 Společné ukončení v katedrále
V pátek 8. 10. bude také program pro mladé
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Rok sv. Ludmily
Na našem YouTube kanálu K rubrice „Rok rodiny Amoris laetitia a Rok sv. Josefa“ přibyla rubrika „Rok sv.
Ludmily“, kde najdeme playlisty Rok sv. Ludmily a Dvořák: Svatá Ludmila. Postava jedné z nejvýznamnějších
českých světic, sv. Ludmily, hudebního skladatele Antonína Dvořáka přitahovala dlouhodobě. Již roku 1872 tedy třináct let před kompozicí oratoria - přinesly Hudební listy zprávu, podle které Dvořák pracuje na díle
s touto látkou. Bezpochyby se však tehdy jednalo pouze o záměr, který Dvořák nerealizoval. Na oratoriu
Svatá Ludmila si Dvořák mimořádně zakládal a práci na něm věnoval maximální úsilí. Jedná se o jedno ze
skladatelových nejrozsáhlejších děl jak co do délky, tak z hlediska velikosti vokálně instrumentálního aparátu.
Na webu Prolidi.online můžeme nahlédnout do záležitostí vzniku tohoto díla a na YouTube kanálu zase
nahrávku, v které sv. Ludmila zpívala Eva Urbanová. V playlistu rok sv. Ludmily můžete shlédnout různé
pořady ke sv. Ludmile pro dospělé i děti (např. přednášky – Ludmila: kněžna a světice od Jakuba Izdného; Sv.
Ludmila a tumby českých svatých od Mileny Bravermanové, kde se dozvíme také něco o textiliích té doby
a o relikviích v podobě „dotýkané látky“; pořad České televize Tajemství přemyslovského domu aneb Dvě
vdovy z cyklu Z rodu Přemyslovců anebo cyklus krátkých videí od prof. Jana Royta o místech spojených se sv.
Ludmilou). Otevřete zde.
K poctě sv. Ludmily je také vytvořená akce Výročí sv. Ludmily na webu Pastoračního střediska, kde jsou
shromážděny různé modlitby, podněty, filmy, videa, písně apod. Za vše zmíníme Pátrací hru o svaté Ludmile
z Diecézního katechetického centra Biskupství brněnského a deskovou hru „Se svatou Ludmilou“, kterou si
můžete stáhnout, vytisknout a hrát s dětmi doma, na náboženství, při misijních klubkách… K procházení zde.

CENTRUM PRO KATECHEZI
Duchovní obnova „Česká kněžna Ludmila“ pro děti na Ktiši od 17. 9. do 19. 9. 2021
K letošnímu výročí svaté Ludmily připravujeme Duchovní obnovu pro děti právě na téma
Česká kněžna Ludmila. Pozvat můžete všechny školní děti, kteří se chtějí více seznámit
s touto světicí, která vynikala svou vírou, laskavostí a vzdělaností. Setkání bude s přespáním
v zářijovém víkendu od pátku 17. do neděle 19. Více informací a také plakát ke stažení
najdete zde.

Nazaretská zastavení
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta Vás zve na NAZARETSKÁ
ZASTAVENÍ, která budou v kostele Svaté Rodiny v Českých Budějovicích probíhat po běžném
čtvrtečním programu (17.30 Modlitba nešpory, 18.00 Adorace Nejsvětější svátosti (možnost
zpovědi). Začnou již ve čtvrtek 2. září a budou se střídat tato setkání: 1. čtvrtek – Rozjímání
nad nedělními mešními texty (R. D. Tomas van Zavrel) 2. čtvrtek – Systematický výklad
Katechismu katolické Církve (Mons. David Henzl) 3. čtvrtek – Modlitba 24/7: existenciální
modlitba (Marie Němcová) 4. čtvrtek - Systematický výklad Katechismu katolické Církve (Mons. David Henzl)
5. čtvrtek – Agapé neboli společná večeře (pouze pro přihlášené). Zde zhlédněte video pozvánku.
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Kurz Učitelství náboženství na TF JU
Kurz by měl začít v září popřípadě v říjnu 2021, pokud se přihlásí 15 zájemců. Zatím je však přihlášeno
málo zájemců, nabídněte příhodným lidem ve svém okolí. Kurz bude tříletý a během jednoho roku se
předpokládá, že bude 10-12 výukových sobot či pátků. Cena jednoho semestru je 2000,-.
Kurz je určen jednak pedagogům k rozšíření jejich kvalifikace, aby podle zákona mohli vyučovat na
státních školách náboženství, ale i věřícím, kteří by se po jeho absolvování mohli zapojit do katechetické
práce ve farnosti. Kurz proběhne na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Bližší informace na webu
Teologické fakulty v oddělení Celoživotního vzdělávání nebo na webu Pastoračního střediska.
Pokračování nedělních video katechezí pro mladší a starší děti
Pro mladší děti připravuje nedělní katecheze Mgr. Martina Fürstová. A nedělní katecheze pro starší
připravuje Mgr. Ludmila Veselá se svými dětmi Matoušem a Adélkou.
Ke zhlédnutí jsou na webu https://prolidi.bcb.cz/ nebo na YouTubeProlidi.online. Nabízejme 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.

CENTRUM PRO RODINU
Diecézní centrum pro rodinu v novém školním roce nabízí tyto jednorázové i pravidelné akce. Všichni, kdo
se chtějí zúčastnit, jsou srdečně zváni.
Pouť rodin s požehnáním do nového školního roku na Nových Hradech v sobotu 4. září 2021 od 10.30 do
15.00. Podrobnější informace najdete zde.
Setkávání rodin na Hosíně
Novinkou od 19. září 2021 je setkání rodin bez ohledu na věk. Bude se konat každou 3. neděli v měsíci
také na Hosíně. Bude se začínat společnou mší svatou a následovat bude zamyšlení se nad podněty pro
rodiny, které vydal Vatikán v rámci Roku rodin. Bližší informace zde.
Setkávání mladých rodin na Hosíně
Již několik měsíců se na Hosíně u Českých Budějovic každou poslední neděli v měsíci setkávají mladé
manželské páry a mladé rodiny ke společnému slavení mše svaté a společenství. Setkání se účastní celkem
15 mladých párů a je otevřené pro další. Informace zde.
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Příprava snoubenců na manželství
Od 5. října začíná nový turnus přípravy snoubenců na manželství „Svatba na dohled“. Pozvánku
a možnost přihlášení najdete na webu prolidi.online/projekty-rodiny.
Šťastný princ pro malé i velké
Na podzim, dovolí-li to situace kolem koronaviru, se uskuteční představení Šťastný princ v podání Divadla
Lampion v divadle J. K. Tyla v Třeboni 28. 11. 2021 v 15.00. Kdo máte zájem o toto představení, rezervujte si
termín.
Anotace je zde: https://www.divadlolampion.cz/cz/divadlo/inscenace-stastny-princ-46. Výpravná
inscenace vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů.
Představení organizuje DCR ve spolupráci s Hospicem Kleofáš.

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Zde prezentujeme různá setkání pro mladé, pozvěte podle svých možností mladé ve svém okolí, ve svých
farnostech na tyto akce.
Svatá Ludmila 1100 let HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
"I ty můžeš být jedním z 270 dobrovolníků!"
Kdo je svatá Ludmila? Babička svatého Václava, patronka rodin a matka českého národa.
1100. výročí smrti sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje oslavy a všechny
akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily. Hledají se dobrovolníci, kteří by pomohli zajistit klidný
průběh národní pouti.
Svatoludmilská národní pouť proběhne ve dnech 17. - 19. 9. 2021 na Tetíně.
Dobrovolníkem se můžou mládežníci stát už od 15 let. Možnost přihlášení do 10. 9. 2021, na webu
Pastoračního střediska je přihlašovací formulář.
Animátorský kurz
Animátorský kurz, který byl nakonec kvůli pandemii odložen, začne v září. Je určen pro mladé od 14 do 18
let, příspěvek 300 Kč.
Bude se konat v 10 víkendech střídavě na Ktiši, na Hosíně a v Prachaticích.
Stále jsou volná místa, možnost přihlášení do 30. září.
Večer mladých na Hosíně
Večer mladých proběhne v sobotu a v neděli 25. a 26. 9.
Společenství, přednáška a jiné na téma pronásledování křesťanů.
Diecézí pouť 9. 10. 2021 - program pro mladé v pátek 8. 10. vpředvečer Diecézní pouti.
Program je ještě v chystání, více bude zveřejněno na webu.
Církevní silvestr na Ktiši
O víkendu 19. – 21. 11. proběhne na Ktiši Církevní silvestr v návaznosti na Diecézní setkání mládeže, které
se poprvé koná v sobotu před slavností Krista Krále, jak vyhlásil papež František.
Mikuláš, září a říjen 2021, 5/2021
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PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PÉČE O RODINY PO ZTRÁTĚ DÍTĚTE
Ztráty a objevy
Psychologické poradenství ve spolupráci s hospicem sv. Kleofáše zve děti i dospělé na setkání pro děti,
kterým zemřel blízký, milovaný člověk. Setkání proběhne v sobotu 2. října. Sraz v 13.30 u Střelnice Borek.
Na účastníky čeká odpoledne plné aktivit, vytvoření prostoru pro radosti i starosti dětí, společné hledání
odpovědí na otázky. Setkání je určené pro děti, doprovod rodičů možný.
Nabídněte jej rodinám ve svém okolí, o kterých víte, že děti přišly o někoho blízkého. Pro snazší organizaci
je lepší se přihlásit do 12. září na telefonu 731 402 981.
Nejste sami - svépomocná skupina rodičů po ztrátě
V září opět začíná setkání rodičů po ztrátě dítěte, koná se vždy poslední středu v měsíci od 17.30 v dolním
sále děkanství. I toto setkání můžete nabídnout těm, kteří to potřebují, přihlásit se mohou na
polackova@bcb.cz nebo telefonicky na 731 402 981.

CENTRUM PRO SENIORY
Dopis pro seniory
Také na září vydalo Diecézní centrum pro seniory dopis pro staré lidi, který pro ně může být povzbuzením
a impulzem ke vzpomínání. V něm zavzpomínáme na začátky školního roku, na polní práce a sklízení obilí
a na pečení chleba.
Dopisy posíláme zájemcům mailem, ke komu by se nedostávaly, napište o měsíční rozesílání dopisů na
hojkova@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 pro své klienty. Dopisy ke stažení zde.

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
Roční program „Misijní cesta s Ježíšem“
Papežská misijní díla ve spolupráci s Pastoračním střediskem připravuje na tento rok program pro misijní
klubka. Jednotlivé lekce si budete moci postupně stahovat na webu Prolidi.online, využívat je můžete nejen
při vedení misijního klubka, ale i např. při farních katechezích.

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
Teologická fakulta nabízí
„Svatí promlouvají“ s prof. Martinem Weisem online
V tomto cyklu se seznámíme s různými světci a více porozumíme atributům, příběhům či legendám, které
se k nim váží. Pořad nalezneme na Youtube Teologické fakulty, kde přibyla sv. Máří Magdaléna, která je nám
Mikuláš, září a říjen 2021, 5/2021
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představena jako žena, co mnoho milovala a jako apoštolka apoštolů. Je světicí, která nás vede vstříc Ježíši,
vítězí nad smrtí. Již můžeme také zhlédnout díly sv. Floriánovi, o sv. Josefu či sv. Jiří, sv. Antonínovi
Paduánském. Ke zhlédnutí zde.
Diskuzní fórum o náboženském vzdělávání listopad 2021
8. 11. 2021 se bude konat další diskuzní fórum o náboženském vzdělávání na Teologické fakultě JU. Pokud
budete mít zájem, rezervujte si tento termín. Na základě evaluace posledního fóra by bylo opět věnováno
tématu digitalizace. Bližší informace budou v září na webu Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích.
Večerní divadelní prohlídka kláštera v ČB
Přeneste se do dob dávno minulých a prožijte mytickou atmosféru v bývalém dominikánském klášteře –
nejstarší dosud stojící stavbě v Českých Budějovicích. Účinkují herci agentury Kultur-Kontakt v dobových
kostýmech. Prohlídka probíhá v klášteře na Piaristickém náměstí v Č. Budějovicích 6., 20. 9. od 20:00 do
21:00. Vstupné: dospělí 180 Kč, děti do 12 let 130 Kč, rodinné vstupné 500 Kč, kapacita jen 50 osob (nebo dle
nařízení v souvislosti s epidemiologickou situací), předprodej vstupenek na www.cbsystem.cz).
Různé události v diecézi najdete zde.

Červená středa 2021
Setkání zájemců – organizátorů Červené středy 2021 proběhne 30. září od 16:00 do 18:00 v kostele sv.
Vojtěcha / Kolejní 4, Praha.
Další ročník Červené středy se bude konat 24. 11. 2021. Více informací i možnost přihlášení na setkání
zájemců – organizátorů zde.

Národní svatoludmilská pouť na Tetín
Národní svatoludmilská pouť bude letošním vyvrcholením oslav Roku svaté Ludmily. Na Tetíně Vás čeká
bohatý program a mimo jiné také tradiční sraz Bořivojů a Ludmil.
Pouť bude od 17. 9. do 19. 9. 2021. Hlavní poutní mše sv. Ludmily bude v sobotu 18. od 11.00, celebrovat
ji bude papežský legát, kterým bude vídeňský arcibiskup a rakouský kardinál Christoph Schönborn,
dominikán a český rodák. Více informací zde.

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.
Mikuláš, září a říjen 2021, 5/2021
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Předplatné 2021/2022 k Roku rodiny
20 čísel během školního roku, mezi kterými jsou:
- standardní čísla (20 stran formát A5)
- adventní kalendář
- lapbook
- dárek na prázdniny
- další nápady na našich webových stránkách
Pokud už DUHU odebíráte, předplatné se vám automaticky prodlužuje.
Roční předplatné za 448 Kč na školní rok 2021/2022. Při objednání během roku vám čísla pošleme vždy
zpětně od září 2021, ať vám nic nechybí z celého ročníku.
Roční předplatné můžete darovat, nebo jím pomoci:
DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ
Pokud chcete předplatné zaplatit své neteři, synovci, vnučce, vnukovi je ve stejné výši 448 Kč …a stačí
uvést jejich zasílací adresu.
SPONZORSKÉ PŘEDPLATNÉ
Líbí se vám naše práce a chcete nás podpořit? Můžete cenu za roční předplatné navýšit na 600 Kč.
PŘEDPLATNÉ DO BANÁTU
Díky tomuto předplatnému za 600 Kč časopis DUHA poputuje k dětem z českých vesnic v rumunském
Banátu.
Pro farnosti a jiné skupiny můžete využít i množstevní slevy.
Více zde.

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
Pátrací hra o svaté Ludmile
Hra, při které je potřeba kurzorem myši prohledat fotografii, splnit úkoly na ní
ukryté a získat slova do závěrečné tajenky, byla vytvořena k 1100. výročí úmrtí
svaté Ludmily. Je vhodné ji spouštět spíše z počítače, prohledávání fotografie na
mobilním telefonu není příliš komfortní. Hru otevřete zde.
Moje nedělní album
Nabízená pomůcka je pro všechny neděle a slavnosti od 6. září 2021 do 26.
června 2022. Obsahuje pro každou neděli nebo slavnost liturgického roku jednu
stranu. Na ní je stručné shrnutí evangelia, obrázek k vybarvení a drobný úkol
vycházející z evangelia. Je zde rovněž ohraničený prostor pro dolepení samolepky
s barevným obrázkem připomínajícím evangelium dané neděle. Postupným
dolepováním vznikne "album".
Mikuláš, září a říjen 2021, 5/2021
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Album - sešitek pro děti velikosti A6 - cena 12 Kč/kus
Samolepky - 1 list A4 na celý školní rok (48 čtverečků k dolepování) - cena 10 Kč/list
Ukázka stránek sešitku a samolepek zde.
Katecheze - brožura určená knězím a katechetům; obsahuje inspiraci ke kázání pro děti, ale nejen pro ně. cena 50 Kč/kus. Katecheze nejsou k albu nezbytné.
Malé otázky pro velké znalce
Témata sešitků se znalostními kvízy jsou: Starý zákon, Nový zákon, Ježíš
Kristus. Každý ze sešitků obsahuje celkem 130 otázek. Ve své práci nebo pro
osobní potřebu je využijí kněží, katecheté, učitelé náboženství a další zájemci.
Kvízy jsou vhodné pro žáky II. stupně ZŠ, mládež nebo dospělé. Většina otázek je
doplněna o biblické citace, pomocí nichž si čtenář (luštitel, žák) může konkrétní
biblické texty dohledat a přečíst si je v širším kontextu.
Formát A6, počet stran 32. Cena 20 Kč/kus. Více zde.
Vše můžete objednat na kc.brno@biskupstvi.cz nebo můžete přímo zakoupit v Brně v Diecézním
katechetickém centru, Petrov 5 (za katedrálou).
Najdete zde vícero nabízených pomůcek, jak k vytisknutí, tak k objednání.

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. Pro využívání materiálů je
potřeba se registrovat.
Cyklus katechezí o modlitbě ve Starém zákoně
Cyklus se věnuje různým biblickým postavám a jejich vztahu s Hospodinem. Propojují biblické texty o
jejich životě s naším životem, dávají praktické rady, jak prožívat modlitbu a prohlubovat osobní vztah s
Bohem a v neposlední řadě nabízejí konkrétní modlitby, které se lze modlit ve společenství i v soukromí.
Materiály obsahují podklady ke katechezi pro kněze či katechetu a kartu pro posluchače, na které jsou
shrnuty stěžejní informace, je zde prostor na poznámky a modlitba. Tuto kartu je potřeba všem posluchačům
předem vytisknout. Dále je k dispozici také stručná prezentace ve formátu pdf obsahující nejdůležitější
myšlenky a obrázky pro vizuální podporu výkladu, kterou je možné promítnout.
Katecheze lze použít jak všechny dohromady jako cyklus katechezí pro dospělé, tak samostatně.
Mezi tématy jsou Proroci, Žalmy, Modlitba v Hospodinově domě: Anna, Samuel, David…, Události u hory
Sinaj, Přechod Rudým mořem 1 a 2 a další. Témata jsou vkládána samostatně.
Autorem je Centrum pro katechezi v Olomouci.
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BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
V Brněnské tiskové misii si můžeme vybrat z plno misijních letáčků na různá témata a jiné. Mezi novinkami
jsou například tyto produkty:
Kotva duše
50 biblických veršů s citáty slavných osobností byly původně vybírány pro muže.
To však neznamená, že nemohou sloužit i všem ostatním.
Někdy bude stačit vzít v příhodné chvíli do rukou jen jednu kartu, jindy mohou
přijít chvíle, kdy se budete chtít „nasytit“ víc a vezmete si hned několik karet za sebou.
Je možné vybírat karty „náhodně“, nebo je číst systematicky, tzn. Odložit přečtenou
kartu až na samý spodek krabičky. Tak je možné postupně přečíst všech 5o karet.
Věříme, že vás osloví, povzbudí a budou motivovat k prohloubení života víry. 119 Kč. K nahlédnutí zde.
Skleněný kříž (s háčkem na zavěšení)
Připravili jsme pro vás skleněný kříž v modré a hnědé barvě. Každý kus je originál!
Výška: 17,5 cm, šířka ramene: 11 cm, tloušťka skla: 0,36 cm
Kartička s textem o symbolice a významu kříže. Na rubové straně jsou uvedeny dva
biblické verše a modlitba.
K nahlédnutí zde.
Poznámkový blok (s magnetickým úchytem)
Poznámkový blok s biblickými verši a ilustracemi od Marie Plotěné. Součástí je
propisovací tužka, s logem "Bůh Tě miluje", s poutkem na zavěšení. 52 listů + obálka.
Formát 97×205 mm. 69 Kč.
K nahlédnutí zde.

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
Na každý měsíc je vždy vytvořená akce, při které se nabízí různá vydání Bible, encyklopedií apod.
s výraznými slevami. Na nový měsíc je ale akce vždy udělaná až po uzávěrce našeho občasníku.
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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.
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.
Brož., 160 str., 120 X 185 mm, 249 Kč
Forlai Giuseppe - Maria, Matka učedníků Páně
V této knížce se pokusíme nastínit Mariin hluboký vztah k Duchu Svatému a k Církvi. Duch Svatý je tím,
kdo formuje tělo Božího Syna v lůně ženy, i tím, kdo utváří Církev v lůně jeruzalémského
večeřadla. Kdykoli třetí osoba Božské Trojice dává život něčemu novému, Maria je u toho. Tak
jako nelze oddělit Matku od Syna, působením plodného Božího Ducha je nerozlučně propojen
Mariin život i s životem Církve. Církev je neustále závislá na vanutí Ducha, ale jeho vanutí je
účinné, není-li Duch zarmucován (srov. Ef 4,30), jinými slovy, pokud mu říkáme „tady jsem“,
podobně jako nazaretská Panna. (z úvodu autora)
Brož., 88 str., 120 x 190 mm, kniha se připravuje, cena bude upřesněna

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
Doprava výhodně - Cena dopravy od 45 Kč. Při nákupu nad 700 Kč doprava zdarma.
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Raniero Cantalamessa - Eucharistie - naše posvěcení. Tajemství poslední večeře
Dnes již klasický Cantalamessův text nás jednoduchým a přitom hlubokým způsobem uvádí
do tajemství eucharistie – „svátosti lásky“, jak o ní mluví sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Jan
Pavel II. Autor představuje tajemství Večeře Páně ve třech základních rozměrech. V biblickém
– hostina Krista, Božího Beránka, je vrcholem dějin spásy. V církevním – bez slavení
eucharistie nemůžeme žít, vyznávali první křesťané. A v osobním – eucharistický pokrm živí
každého učedníka při následování Krista. Díky otci Cantalamessovi znovu objevujeme krásu
eucharistického tajemství a posvěcující a proměňující moc Kristova Těla a Krve.
Knížka vychází v 3., revidovaném a doplněném vydání. Brož., 160 stran, 229 Kč
Hana Pinknerová - Jak poznám, že mě miluje
„Jak jsme to tehdy říkaly? Má mě rád, nemá mě rád, miluje mě, věrně, tajně, kašle na mě. Při každé té
krátké větě se odtrhl jeden lístek z akátové větvičky. Ten, který zůstal poslední, ten platil.
Muselo se u toho samozřejmě myslet na někoho konkrétního a platilo to pak o něm. No jo, to
bych mohla znovu zkusit. Na koho ale budu myslet? Namátkou a trochu zahanbeně jsem si
pomyslela: Bože, nepřijde ti to hloupé? V pomalé chůzi jsem začala odtrhávat jeden lístek za
druhým a házela je za sebe, ovšem jako elektrizovaná jsem nedokázala vyslovovat jednotlivé
stupně a míry lásky. V mé mysli tkvělo pouze jediné: Miluje mě, miluje mě, miluje mě. Nic
jiného jsem nemohla vyslovit. Nešlo to. Poslední lístek tedy samozřejmě znamenal: Miluje mě.
Moc dobře jsem věděla, o kom to platí.“ Brož., 144 stran, 219 Kč
Jean-Francois Vivier Denoël - Maxmilián Kolbe. Světec v Osvětimi
Otec Maxmilián Maria Kolbe je známý tím, že v létě 1941 v koncentračním táboře v
Osvětimi nabídl svůj život za otce několika dětí a po dvou týdnech zemřel v bunkru hladu. Už
méně se ví, že i jeho předchozí život byl v mnoha ohledech hrdinský a výjimečný. V nelehké
době vybudoval s bratřími v Polsku rozsáhlý tiskový apoštolát. Krátce před 2. světovou
válkou dokonce odjel na Dálný východ, aby založil misii v Japonsku. Na začátku války s
velkým rizikem ukrýval v klášteře mnoho židovských uprchlíků. Velice ctil Pannu Marii; pod
jejím vedením založil Rytířstvo Neposkvrněné – její duchovní armádu, která dodnes působí
po celém světě. Nakladatelství: Doron, vazba: vázaná, Počet stran: 52, 249 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.
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Z nabídky:
Připravuje se:
Ekleziologie
Autor: ThLic. Prokop Brož, Th.D., interpret: ThLic. Prokop Brož, Th.D. a Martin Weisbauer
Ekleziologie - nauka o církvi - má své nezastupitelné místo i v dnešní době. Je podstatné poznat identitu
církve, způsoby, jakými se vyvíjela, a pochopit procesy, které k tomu vedly. Čtrnáctidílný seriál může pomoci
pochopit další směřování církve i její reakce na současné problémy. Kromě historie církve se zaměří například
na křesťanskou identitu, jednotu církve, misijní činnost či roli Panny Marie. Vzdělávací cyklus připravil pro
Radio Proglas emeritní děkan KTF UK, katolický kněz ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Úvod do eschatologie
Autor: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th. D., interpret: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th. D. a Jana Beránková
Eschatologie nebo také nauka o posledních věcech světa a člověka je hlavním tématem seriálu, který nese
podtitul Ježíš Kristus, první i poslední. Umí-li křesťanská teologie říci něco zásadního o posledních věcech
člověka, světa a církve, pak výlučně proto, že se soustředí k oné eschatologicky platné smrti a vzkříšení Ježíše
z Nazareta a k tomu, jak se v ní zjevuje Trojjediný Bůh. Doc. Vojtěch Novotný z Katolické teologické fakulty
UK v Praze se zaměří na pojetí eschatologie od nejstaršího křesťanského vyznání víry až po knihu Zjevení.
Seriál vznikl pro vysílání Radia Proglas.
Křesťanská anafora
Autor: prof. František Kunetka, Th.D., SDB, interpret: prof. František Kunetka, Th.D., SDB a Marek Chvátal
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
Autor: prof. František Kunetka, Th.D., SDB, interpret: prof. František Kunetka, Th.D., SDB a Marek Chvátal
O audioknize
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
Aktivity Pastoračního střediska
Familycamp – místo plné Boží lásky, setkání, inspirace a povzbuzení
Family camp proběhl letos v Petrovicích od úterý 3. do soboty 7. srpna. Jedna z účastnic se s námi podělila
o své dojmy a zážitky.
Již je to pár dní, co jsme se s manželem a dcerou vrátili z fary v Petrovicích u Sušice, kde jsme se zúčastnili
Familycampu. Stále nás provází vděčnost za to, že jsme na této akci pro rodiny mohli být. Familycamp nás
okouzlil nejen krásným místem, pohodovou atmosférou, ale hlavně krásnými a inspirativními lidmi. Byli jsme
na této akci poprvé, ale už od příchodu na farní zahradu jsme věděli, že to nebude žádnou překážkou. Byli
jsme přijatí s úsměvem na tváři a otevřeným srdcem. Nasazení organizátorů bylo neskutečné, tolik péče,
povzbuzení, práce a to vše s úsměvem, pokorou a zapáleným srdcem pro Boží přítomnost.
Součástí programu byly bohoslužby, chvály, možnost přímluvné modlitby, svátosti smíření, prostor pro
sdílení, tichá chvíle s Biblí a tři velmi obohacující přednášky. Z přednášek mě toho zaujalo mnoho, ale věc,
která v mém srdci rezonuje do dnes nejvíce je jedno obyčejné slovo, které toho v sobě skrývá mnoho a to je
– JEDNODA. Jednota v manželství. Abychom mohli dobře vychovávat děti, dobře sloužit v církvi i mimo ni,
dobře vykonávat svou práci, v klidu si dopřát chvíli pro sebe a pro odpočinek, pro to vše je dobrým základem
jednota s naším manželem či manželkou. A jelikož to není vždy úplně snadné, tak je velkým darem, že naše
manželství můžeme odevzdávat do Boží náruče. Bohu díky za to vše! ZF
Letní hudební putování ke slávě Boží
Otec Tomas van Zavrel a Lenka Krištofová z Dua AMDG opět
cestovali po naší diecézi a navštěvovali domovy pro seniory, ale
také kostely a kaple, kde zazněly koncerty a večery chval. Putování
se soustředilo ve dvou týdnech – v červenci od 26. do pátku 30.
a v srpnu od 16. do pátku 20.
Pro babičky a dědečky si připravili hudební pásmo s národními
písničkami a s příběhy k poctě sv. Ludmily, jejíž 1100. výročí její
smrti tento rok slavíme. Celkem vystoupili 10krát, například
v domovech pro seniory ve Veselí nad Lužnicí, v Hluboké nad
Vltavou, v Sušici (odtud je foto), v Dobré Vodě u Českých Budějovic,
v Chýnově, v Budislavi, v Českých Budějovicích. Babičky
a dědečkové se mohli na základě legendy a životopisu sv. Ludmily
něco dozvědět o této naší svaté kněžně. Poznali, že i ona byla
manželkou a babičkou a musela se potýkat s mnoha těžkostmi ve
svém životě a že svůj život svěřila Bohu poté, co se stala
křesťankou. Díky vybraným příběhům se klienti mohli ponořit do
vzpomínek na své dětství, dospívání, rodičovské či prarodičovské role. Hlavně ale si mohli uvědomit, jak jsou
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stále důležití i v této fázi života pro všechny, kdo se s nimi setkávají. Příběhy byly z pera Bruna Ferrera.
I pečující personál byl rád, že je otec Tomas a paní Lenka navštívili. Za vše mluví slova jednoho klienta
z Domu sv. Františka z Veselí nad Lužnicí: „Moc se mi to líbilo. Zpívali národní písničky, takové, které hodně
známe, a tak jsem si je taky mohl zazpívat. Začali písničkou, kterou měl rád náš tatíček Masaryk „Ach synku,
synku“. Ta písnička mně se líbí, ale můj táta ji neměl rád a vždycky mě napomínal, abych ji nezpíval.“ Finanční
příspěvek z domovů seniorů vždy Duo AMDG věnuje Spolku Most-České Budějovice, z kterého se pak
financují různé pastorační činnosti.
Duo AMDG nevystupovalo jen v domovech seniorů. Aby byl jejich čas co nejlépe využit, nabízí farnostem,
městům a obcím Večery chval nebo koncerty duchovní hudby. V pondělí 26. 7. chválili Pána spolu s věřícími
v Sezimově Ústí v kostele Povýšení sv. Kříže, přičemž hrál na klávesy hostující Miroslav Kaleja. Záznam je
možné zhlédnout na YouTubeProlidi.online. Pozvání přijali až do Klatov v Domově pokojného stáří Naší Paní
v Klatovech, kde se konali Zahradní chvály s modlitbou žehnání domovu i městu. V srpnu byli pozváni do
farnosti Soběslav a do Prachatic.
V roce výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého uspořádali koncerty s písněmi a příběhy
k poctě tohoto světce v několika kostelích, např. v Dasném a ve Stříbřeci na Třeboňsku, kde je místostarostka
přijala s povděkem, neboť přes dobu nouze kvůli koronaviru nemohli v obci žádné veřejné akce pořádat.
A v sobotu 18. září jsou pozváni do kostela sv. Jana Nepomuckého do Svatého Jana nad Malší. Koncerty jsou
podpořeny Jihočeským krajem v rámci projektu Křesťanské Povltaví.
Chvála Bohu, že se tyto hudební programy, večery chval a koncerty mohly uskutečnit. Otec Tomas a paní
Lenka totiž prostřednictvím svého vystoupení žehnají všem obyvatelům a personálu v sociálních zařízeních
a pomáhají tak otevírat srdce lidí Pánu, staroušci se tak mohou rozpomenout na to, co často jako děti
zažívali, když se modlili a chodili do kostela a pak z různých důvodů přestali. A také svými písněmi a příběhy
žehnají i účastníkům koncertů a chval.
Iva Hojková
Tábory z diecézního centra mládeže
„Srdce na cestě“
Začátkem prázdnin proběhl putovní týden „Srdce na cestě“, kterého se zúčastnili mladí lidé
z českobudějovické diecéze. „Program byl připraven tak, abychom se dostali do situací, ve kterých musíme
řešit překážky nevšedními způsoby,“ říká účastnice Barbora Švarcová.
Náš cestovní týden byl zahájen ve Sv. Janu pod Skalou mší svatou s otcem Rafalem Kacou, který ředitelem
Diecézního centra mládeže v Českých Budějovicích. Do nového dne účastníci vstávali postupně na adoraci
v jeskynní kapli sv. Jana Křtitele. Část tohoto dne strávily skupiny v Praze a odpoledne se rozjely dle instrukcí
na DCŽM Vesmír nebo na DCŽM Příchovice. Během týdne je překvapila výzva procestovat Českou republiku
a cestou plnit různé nevšední výzvy. „Nejvíce mě překvapilo, kolik se toho dá za jeden den navštívit
a poznat,“ říká Lukáš Hejhal. V rámci programu „Mladí fandí Velehradu“ jsme prožili úžasné chvály se
skupinou GODZONE. Pro mnohé účastníky byly chvály velkým povzbuzením ve víře. Celý týden jsme zakončili
grilováním ve Valašských Kloboukách a modlitbou u táborového ohně.
Během týdne zažili účastníci mnoho výzev a zážitků. Věříme, že účastníky budou provázet nejen zážitky
s přáteli, ale hlavně vědomí, že jsme od Boha pozváni na plavbu oceánem se štíhlou plachetnicí.
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Petra Pletánková
Dětský tábor Hraničářův učeň
V týdnu od 11. července do 16. července přijelo na Hosín 30 dětí s vedoucími ze všech koutů diecéze.
Téma tábora bylo inspirováno fantasy knihou od Johna Flanagena, která ukazuje, že s minimálními
prostředky lze dosáhnout velkých věcí, když lidé drží spolu. Duchovně táborem Hlubina na Hosíně doprovázel
otec Tomas van Zavrel, ředitel Pastoračního střediska. V průběhu dne probíhala ranní modlitba, mše svatá
a večerní chvály v doprovodu Lenky Krištofové, na které se děti každý den těšily, protože vše bylo
uzpůsobeno jejich věku a schopnostem chválit Pána. Během dne se děti stávaly hraničáři, kteří neváhají
pomoct Willovi s ochranou království Araluen. Celý týden byl nabitý zážitky, ale také duchovním
povzbuzením pro děti a vedoucí. Nechyběla ani noční stezka odvahy, která byla zakončena spaním ve
stanech. „Nejsilnějšími momenty byly mše svaté a večerní chvály, během kterých jsme jako vedoucí mohli
vidět radost dětí chválící Pána svojí dětskou bezprostředností, kterou mohou být vzorem i nám dospělým.“
říká Petra Pletánková, hlavní vedoucí tábora.
Iva Hojková
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Události z vikariátu České Budějovice venkov
Trhosvinenské letní prázdniny
V našem mikroregionu o letošních prázdninách bylo rodičům a dětem nabídnuto velké množství letních
příměstských táborů s různou tématikou – atletický, výtvarný, taneční, multimediální a příměstský tábor
pořádaný ve spolupráci s farností Trhové Sviny.
S Atletickým táborem jsme s 18 dětmi zavítali do japonského Tokia. Děti se seznámily s japonskou
kulturou a s jejími tradicemi, poznaly japonskou kuchyni, přírodu a v neposlední řadě si vyzkoušely některé
národní japonské sporty. Celý týden byl v duchu japonského svátku Hanami pod rozkvetlou třešní Sakury.
Děti objevily krásu „japonské“ fauny a flóry v ZOO Tábor. Zažily hodně legrace při sportu sumo a dokonce
získaly certifikát ze sportu založeného na sebeobraně Aikidó.
Na farním táboře Staň se detektivem, jsme s dětmi o letošních prázdninách šli po stopách Taumura.
V dopisech od Taumura jsme se dozvěděli, že se nacházíme v zemi Rudého draka, kterého musíme porazit.
Nebylo to jednoduché, protože Rudý drak měl na své straně strašáky, lidožravce, sojky a průzkumníky, a těm
se musely děti vyhýbat. Také jsme se dozvěděli, jak draka oslabit a dokonce, jak ho porazit. K oslabení draka
nám všem pomáhaly krásné příběhy, které jsme si tajně vyprávěly, a draka bylo možné porazit jen s jednou
postavou, kterou jsme ale museli nejprve najít.
V pondělí si děti také vyrobily Taumurovo znamení, řecké písmeno Tau a nosily ho na krku. Museli jsme
překonat Tajemný les, najít Královský hvozd a Zlatý strom, překonat Tajné stezky pomocí tajných map, které
střežil jen Taumur. Ve středu nás dokonce Taumur navštívil a pomohl přejít přes kousek Tajných stezek
v Terčině údolí u Nových Hradů. Ve čtvrtek se nám podařilo najít Zlatý strom, kde jsme se mohli dostatečně
občerstvit a odpočinout si. V pátek nás čekal poslední úkol, najít toho, který porazí Rudého draka. K tomu nás
trochu přivedly i krásné příběhy – příběh o Josefovi v Egyptě, o Mojžíšovi, příběhy králů, kteří přestali
důvěřovat Bohu a o lidech, kteří čekali na nového krále, a poslední příběh o tom, kde se nový Král narodil
a že dostal jméno Ježíš. Nakonec jsme zjistili, že draka může porazit jen Beránek. Děti přišly na to, že ten
Beránek je Ježíš. Navíc děti dostaly na začátku tábora za úkol hlídat tajný balíček, který mohly rozbalit až na
konci tábora. A nesměl se dostat do spárů Rudého draka. V balíčku byla ukrytá Bible a zjistili jsme, že krásné
příběhy pocházejí z ní.
Kromě velkého dobrodružství, které jsme všichni prožívali, jsme měli podporu našeho pana faráře
P. Andreje, který byl v určitých etapách detektivního pátrání s námi a dodával nám odvahu.
Na konci děti dostaly certifikát za jejich detektivní práci a různé drobné detektivní pomůcky. Už teď je
zájem od dětí o další detektivní pátrání. Těšíme se zase příští rok.
Ludmila Veselá
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Dění v prachatickém vikariátu
POST SCRIPTUM - letní setkání na Eustachu 25. 7. - 4. 8. 2021
Stovka účastníků se na přelomu července a srpna potkala v nádherném areálu uprostřed lesů na Vysočině,
aby společně s Vlahošem von Rosretem zachránila zanedbaný poštovní úřad.
Byl to příběh napínavý, plný zápletek, odhodlaných bojů a překvapivých příhod. Vlahoš, původně
vykutálený podvodník a šejdlíř, postupně nahlíží za pomoci druhých svou zločineckou minulost a uvědomuje
si, co všechno svým počínáním způsobil. V pozici pošťáka bojuje proti konkurenční semaforové společností,
kterou vlastní záludný Nadosah Pozlátko. Hlavní boj
však svádí Vlahoš sám se sebou. Herní linie tak
přinesla i značný morální a duchovní přesah
s možností zamyšlení a hlubšího rozvažování. Celé
sekání bylo svým způsobem velmi mimořádné, nesené
velkou boží milostí a ochranou. Radost, smích, dobrou
náladu, přátelství, známé i nové kamarády - to
všechno jsme si pořádně užili. Poděkování patří všem,
kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do organizace,
pomáhali v zázemí a vytvářeli podmínky pro
bezproblémové fungování. Nahlédnout do příběhu
můžete i vy na facebooku demdaal z.s. A možná se
příští rok uvidíme i osobně.
Za Demdaal z.s. Růžena Nováková a Petr Šmíd
Setkání přátel Duhy a PMD v Putimi

Z prachatického vikariátu jsme se také vypravili
na pravidelné srpnové setkání přátel Duhy a PMD.
Časopis Duha máme rádi a tato setkání též. :-)
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Letní poutě ve vikariátu Prachatice
Ve vikariátu Prachatice se během léta
uskutečnilo mnoho letních poutí. V krásné
šumavské přírodě je velmi oblíbená pouť k Panně
Marii Stožecké vždy v polovině srpna. Přicházejí
i němečtí poutníci. Ke kapli vede obnovená
křížová cesta před dvěma lety obohacena o nové
obrazy jednotlivých zastavení.
Na fotu vidíme pohled ze stožecké skály nad
kaplí.

Chvály k poctě sv. Jana Nepomuka Neumanna
V nově opraveném kostele sv. Jakuba v Prachaticích se
jeden srpnový podvečer rozezněly chvály ke cti
prachatického rodáka svatého Jana N. Neumanna v roce 210.
výročí od jeho narození v podání Dua A.M.D.G. Otec Tomas a
Lenka Krištofová hráli v to odpoledne 19. srpna také
v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, v rámci
turné s hudebním pásmem pro domovy seniorů. O tom se
dočtete níž v samostatném článku pod aktivitami
Pastoračního střediska.
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Dění ve vikariátu Český Krumlov
Jednou z netradičních tvůrčích forem, jak mohou děti trávit čas prázdnin, je příprava a realizace
divadelních představení.
Zubčický divadelní soubor “Rovnátka”, který čítá 20 dětí + mládež nacvičuje pro letošní sezónu
představení o svatém Václavovi. Téma je žádané ve školách v Kaplici, kde zapadá do výuky dějepisu
a občanské výchovy, dále v domovech pro seniory. Tam zase připomínáme svatého Václava v souvislosti
s výročím mučednické smrti svaté kněžny Ludmily.
Už příprava formou častých, vydatných zkoušek je zajímavá. Děti nejenom nacvičují, ale samozřejmě si
spolu hrají, sdílejí zkušenosti, modlí se, připravují kulisy a rekvizity… Vždycky je také připraveno něco
dobrého k zakousnutí. Už na těchto zkouškách jsou často přítomní muzikanti, kteří představení doprovází
živou hudbou a tak je skutečně o zábavu i zpěv postaráno. 
Zkoušek i představení se rádi zúčastňují i rodiče dětí, kteří přivážejí své ratolesti z okolí. Věnují tak svůj čas
pro radost svým dětem i sobě. Zatím toho nikdo ještě nelitoval.
Štěpánka Talířová
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Dění v pelhřimovském vikariátu
Farní tábor
Farní tábor v Nové Cerekvi (4. 7. - 10. 7. 2021) se uskutečnil pod záštitou Střediska volného času Síť.
Dobrodružství mladých migrantů, kteří na pozvání Abrahama Lincolna přišli do Ameriky, nakonec skončilo
dobře, ale nevypadalo to tak celou dobu.
Při přivítání od Abrahama Lincolna v nové zemi, jsme byli seznámeni s hrozbou, která ohrožovala mladé
Spojené státy americké, Angličany. V prvním dni se ale drželi zpátky, a tak nedošlo k žádnému střetu
a poklidně jsme tak mohli rozšiřovat vliv za pomocí peněz, které jsme vydělali.
Zlom nastal až dalšího dne večer. Po namáhavém dni, kdy jsme stavěli železnici, abychom se dostali za
naším prezidentem, přišlo velké překvapení. A to v dobu, kdy to všichni čekali nejméně, při divadle. Anglický
vrah střelil našeho nebohého prezidenta a ten i přes veškerou snahu našich zdravotníků zraněním podlehl.
Po smutném pohřbení našeho milovaného prezidenta jsme se vydali ho pomstít.
Vrah ale prchal před námi, a tak se nám ho povedlo dostihnout až po celodenním pochodu. Po jeho
zatčení jsme ho předali do spravedlivých rukou soudu. Tím ale naše cesta za porážkou Angličanů neskončila.
Vrah byl sice spravedlivě odsouzen, ale zbytek Angličanů stále věznil Lincolnova nástupce Andrewa
Johnsona. A právě přípravě na boj proti nim jsme zasvětili celý následující den.
Poslední den jsme si vybojovali indicie vedoucí k místu, kde byl náš budoucí prezident vězněn a vydali
jsme se ho osvobodit. To se nám povedlo, a tak mohla následovat oslavná hostina na počest jmenování
našeho nového prezidenta a našeho vítězství.
Foto k táboru najdete zde: Farní tábor 2021 - Středisko volného času Síť (svcsit.cz)
Letní pobytové Tajemno na faře v Nové Cerekvi (11. 7. -18. 7. 2021)
Letošní téma tábora, který probíhal pod záštitou Střediska volného času Síť, bylo pro děti do samého
začátku velkým tajemnem, a tak dojely 11. července na tábor plní očekávání, co se bude dít. Tajemno bylo
lehce poodhaleno po úvodních seznamovacích aktivitách. Všichni účastníci se sešli u zdi, kde se po dlouhých
letech objevila tajemná kresba znázorňující ježka v kleci. Zanedlouho poté navštívila hlouček dětí parta
chlapců z Rychlých šípů. Ti se vyptávali, kdo to tu namaloval a kde se tu vzali. Současně jim vysvětlili, co
obrázek znamená, kde se ocitli a představili se jim. Rychlé šípy dětem navrhly, že se mohou přidat k nim
a objasnit záhadu hlavolamu i jeho původního majitele – Jana Tleskače. Děti souhlasily, ale před začátkem
pátrání se musely něco dozvědět o čtvrti, ve které se právě nacházely, o Druhé straně. Nesměl jim také
uniknout fakt, že ve vedlejší čtvrti zvané Stínadla řádí nebezpečné bratrstvo Vontové, které všechny nevítané
hosty ze své čtvrti vyhání. Všechny tyto informace se děti dočetly v časopisu TAM-TAM, jenž jim Rychlé šípy,
jakožto tvůrci, předali.
Nadcházející pondělní ráno jsme děti rozdělili do spolků, které nejsou na Druhé straně ojedinělé, a proto
spíše uniknou nemilé pozornosti Vontů. Každý spolek si musel vytvořit název, vlajku, pokřik a nesměl chybět
ani společný deník, do kterého všichni po celý tábor zapisovali nevšední události. Po obědě jsme se poprvé
odvážili vstoupit do Stínadel. Abychom se tam dostali, museli jsme nepozorovaně sledovat jednoho z Vontů,
který měl namířeno stejným směrem. Poté, co jsme dorazili do Stínadel, jsme museli ještě získat odznak
Vontů – žlutý špendlík, což je důležitá věc pro toulky ve Stínadlech. Večer se již nemilosrdně blížil, museli
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jsme však ve Stínadlech vyřešit ještě jednu věc. Tou bylo objevení sto let staré dílny Jana Tleskače, ve které
jsme později našli první část jeho deníku.
V úterý jsme si společně hráli hry z doby Rychlých šípů: turnaj v kuličkách, skákali jsme panáka či přes
gumu, ale také jsme tvořili ze stavebnice Seva. Odpoledne jsme si zdobili bílé šátky podle vlastního vkusu či
za pomocí rozličných šablon. Od velkého tvoření jsme si „odpočinuli“ u oblíbené hry „pašeráci“, ve které
jsme pašovali informace ze Stínadel. Při pašování nás nesměli dostihnout nebezpeční Vontové. Ještě v ten
samý den jsme se učili tajnou řeč Vontů a díky ní jsme se dozvěděli místo uložení další části Tleskačova
deníku. Tím místem byla kostelní věž, kam Jan chodíval zvonit. Vypravili jsme se proto za stínů večera do
věže. U zvonů až na vršku věže se krčila další část deníku, kterou jsme si vítězoslavně odnesli na faru, kde
bylo bezpečno. Zatímco jsme si společně četli část deníku, byli jsme odhaleni tajemnou postavou kráčející po
zídce. Byl to Široko, oblečen a zahalen v černém plášti s bílou maskou na obličeji. Když ale zjistil, že jej
vidíme, záhadně a velmi rychle zmizel ve tmě. Od tohoto okamžiku jsme byli více a více ostražití.
Další den jsme objevili pět obálek od Rychlých šípů. V nich byly informace o čtyřech místech, která
odpovídala popisu, jež byl uveden v deníku Jana Tleskače. Z řádků jeho deníku jsme zjistili, že Jan byl sirotek,
zámečnický učeň a také že Em, kterého ve svých zápisech zmiňuje, prahne po jeho vynálezu – létajícím kolu.
Místa jsme tedy navštívili, ale nic jsme tam nenašli. Odhalili je totiž před námi Vontové. Odpoledne jsme
prožili s farností mši svatou a poté jsme zapálili táborák, který neodmyslitelně patří k táboru. Téměř celý
jsme si ho krásně užili se vším, co k němu patří. Až na jeho závěr se spustil velký déšť. Krátce na to se u nás
venku na zahradě objevil záhadný stařičký pán, kráčející těžce, který si na to namířil ke zdi se záhadným
obrazem. Detailně si ho prohlížel a těžkým tichým hlasem vypověděl, že Jana Tleskače znal jako malého
kluka. Toho času vykonával službu kostelníka v kostele, kde Jan zvonil. Vyprávěl, jak byl Jan tichý chlapec,
který rád jezdíval do Zajíčkova, kde měl údajně nějakou skrýš. S dětmi jsme se proto rozhodli, že se tam
musíme vypravit.
Abychom objasnili tajuplný večer, vydali jsme se dnes do nedalekého Zajíčkova a pokusili jsme se najít
Janovu skrýš. Hledání nebylo vůbec jednoduché. Ale nakonec se podařilo. I když zpočátku jsme našli jen další
z mnoha Janových tajuplných nápověd: „Jestli deník najít zkusíš, odkrýt se teď trochu musíš. V přírodě ho
nehledej, návsi radši přednost dej. Prolez tmavé kouty spíš, v nichž na krysy narazíš.“ Nápadů bylo spousta,
ale stále nic. Poslední možností bylo prohledání návsi v Zajíčkově. Po větším tápání jsme objevili starý
kamenný kanál. Jeden po druhém jsme jej navštívili a hledali ve tmě, zda snad nenajdeme něco jako vzkaz.
Stále nic. Až na úplný závěr jsme přece jen objevili a byli úspěšní. Třetí a poslední část deníku byla na světě
a její řádky nám odhalily veliké tajemství. Plánek Tleskačova létajícího kola je schovaný v ježkovi v kovové
kleci. A tak se dvě záhady spojily v jednu – rozluštěnou.
Ještě tentýž den přiběhl Rychlonožka s nemilou zprávou. Jeho kamarádi z Rychlých šípů byli při jedné
z mnoha jejich výprav do Stínadel zajati Vonty a Rychlonožka je nezvládne osvobodit sám. Děti proto musely
získat klíče od čtyř obyvatel Stínadel a osvobodit Rychlé šípy z okovů. Záchranná akce byla i přes záhadnost
stínadelských obyvatel úspěšná a Rychlé šípy byli osvobozeni.
Začali jsme se obávat, zda jsme se nedostali do slepé uličky, protože jsme sice znali místo, kde je plánek
Janova vynálezu ukryt, ale co nám to bylo platné, když jsme neměli ježka. V pátek ráno k nám ale zavítal
Losna, uchazeč o post velkého Vonta, který nám řekl, že ježek v kleci je vždy ve vlastnictví velkého Vonta
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a pokud se jím stane, půjčí nám ho. Samozřejmě jsme měli zájem, proto jsme se rozhodli, že Losnovi
pomůžeme zvítězit nad Mažňákem, dalším uchazečem. Nejdříve jsme luštili kodex pravidel a poté získali
dostatek hlasů do voleb skrze vodní hru.
Před večeří jsme se společně zamýšleli nad tématem – „DŮLEŽITÉ ŽIVOTNÍ HODNOTY“, CO JE PRO KOHO
DOBRO A ZLO. Povídání probíhalo ve třech skupinkách podle věku, kde jsme společně sdíleli, diskutovali
a poté jsme se o závěry podělili i s ostatními skupinkami. Bylo pěkné, že pro většinu z nás byla rodina na
jednom z prvních míst a tak jsme si uvědomili, jak velký dar v podobě své rodiny máme.
Po večeři nás opět navštívil Losna s tím, že nám poděkuje. Chtěl nám také předat ježka v kleci, jelikož
volby o velké vontství vyhrál, ale před zraky nás všech mu ježka Mažňák ukradl a utekl s ním. To jsme
samozřejmě tak nemohli nechat. Vydali jsme se ihned po jeho stopě, na jejímž konci jsme svedli s ním a jeho
kumpány bitvu. Mažňák jakožto poražený nám prozradil, že ježka schoval u kostela svatého Jakuba ve
Stínadlech. Přišli jsme ale opět pozdě, ježka už třímal v ruce Široko a zmizel s ním ve tmě. Ani jeho
pronásledování nebylo úspěšné. Byl už večer, a tak jsme se řídili rčením „ráno moudřejší večera“ a pátrání po
Široku jsme odložili na ráno.
V sobotu ráno nás po delším čase navštívilo všech pět Rychlých šípů. Sdělili jsme jim vše, co se
v předchozích dnech stalo. Vzápětí nás navštívil i Široko. K překvapení všech odhalil svou tvář a omluvil se za
krádež ježka v kleci. Odůvodnil to slovy, že nevěděl, zda snad nechceme ježka zneužít pro svůj prospěch
a proti Stínadlům. Potom, co se za nás ale Losna zaručil, nám již Široko důvěřoval a ježka vrátil Losnovi. Za
velkou ochotu pomoci Rychlým šípům i Losnovi ve volbách nám Široko daroval mapu k cestě za Vontským
pokladem.
Ještě před tím, než jsme vyrazili za pokladem, Rychlé šípy za přítomnosti nás všech vyndaly tajemného
ježka z klece a odhalili plánek létajícího kola, který byl zhotoven samotným Janem Tleskačem.
Poté jsme šli hledat podle nápověd poklad. Po trochu delším bloudění a hledání jsme jej nakonec objevili
– byla to hromada vonťáků.
Fotografie k tomuto táboru najdete zde: LT Tajemno 2021 - Středisko volného času Síť (svcsit.cz)

Dění ve vikariátu Sušice a Nepomuk
Prázdninové putování do Putimi
Naše prázdninové putování do Putimi v sobotu 21. srpna bylo zahájeno ráno před vlakovým nádražím
v Sušici, kde všem poutníkům z širokého okolí Sušice požehnal náš nový pan farář a vikář otec Jaroslaw
Zygmunt. Po poněkud zrychleném přesunu výlukovým autobusem jsme konečně usedli do vlaku, na který se
všech dvacet dětí hodně těšilo. Maminky, babičky, tety i katecheté byli také rádi.
Z Ražic jsme vyrazili pěšky do našeho cíle, farní zahrady a kostela sv.Vavřince v Putimi. Po krásné lesní
cestě kolem rybníka Řežabinec jsme stihli pozorovat kachny, labutě, můry, užovku, vylézt na vyhlídkovou věž
a na oblíbenou borovici u hráze, ochutnávat kukuřici a zdolávat obrovské balíky sena, které jsme po cestě
potkali.
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Setkání přátel časopisu DUHA
začalo v kostele mší svatou,
které v letošním roce předsedal
apoštolský
nuncius
Mons.
Charles D. Balvo. Na začátku byl
vřele přivítán otcem T. Cyrilem
Havlem, který toto úžasné
setkání pravidelně organizuje.
Mons. Charles D. Balvo při své
promluvě v českém jazyce
vzpomínal, jak jako malý chlapec
ve 2. třídě mohl přistoupit k
prvnímu svatému přijímání.
Odpoledne měl pro dospělé
velice poutavou besedu o svém působení a životě.
Po výborném obědě na farní zahradě se už mohly děti rozeběhnout za zábavou. Vyzkoušely si střílení
z luku a ze vzduchovky, vyrábění náramků nebo sluníček, sbírání švestek, trénování ragby a mezi tím
ochutnávaly napečené dobroty. U stánku, kde byly připraveny knihy a časopisy DUHA, bylo také rušno.
Novinkou na farní zahradě byl zmrzlinový vůz, kde se podávala výborná kopečková zmrzlina.
Před divadelním představením jsme stihli navštívit
i místní rodinnou ZOO. Tam se dětem také líbilo, hlavně
krmení koz a krkavců granulemi z automatu. Využily i dětské
hřiště s kolotoči a trampolínou. Pak už jsme se všichni těšili
na divadlo Víti Marčíka a pohádku Bajaja, která nás moc
bavila a rozesmála.
Po představení jsme se všichni rozloučili s otcem nunciem
poděkováním a písničkou Skákal pes přes oves. Po té se
naše skupinka vydala kolem rozlehlého Podkostelního
rybníka na vlakové nádraží v Putimi. Domů jsme se vrátili
unavení, ale šťastní a spokojení.
Velké poděkování patří otci Cyrilovi Havlovi a jeho mnoha
ochotným a obětavým pomocníkům, že jsme se mohli spolu
s dalšími křesťany účastnit této krásné akce, kde vládne
přátelská a rodinná atmosféra.
Těšíme se na setkání za rok!
Katecheté Šárka a Vojtěch Šmídlovi
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Dění v píseckém vikariátu
V píseckém vikariátu se uskutečnilo celkem 5 táborů. (Nepočítáme-li skautské). Jeden ministrantský tábor
dětí z Protivína na Kvildě, dva v Předbořicích - jeden příměstský s názvem „Po šlépějích Velkého Krále a jeden
pro děti 2. stupně. Další tábor byl v Mirovicích s tématem Ježíšovy zázraky a poslední v Chrašticích.
Ohlédnutí za táborem „ Putování za svatou Ludmilou“
Tábor se uskutečnil v posledním srpnovém týdnu na faře v Chrašticích, kdy počasí svými teplotami spíše
připomínalo podzim. Nic to však neubralo na tom, aby si děti pobyt užili se vším všudy a s bohatými zážitky.
Nejen, že se dozvěděly spoustu zajímavostí o životě svaté Ludmily a tehdejších lidí, ale také soutěžily
a vyráběly. Součástí tábora bývá i výlet. Tentokráte jsme se vypravili do Prahy, kde jsme nejprve navštívili
výstavu u bratří Premonstrátů na Strahově k 900 letému výročí založení řádu včetně galerie. Další výstavu
o sv. Ludmile v senátu a Valdštejnské zahradě nebylo možné shlédnout z důvodu akce našich politiků toho
dne. Alespoň jako malou náhradu nás povodil po Valdštejnské zahradě pán z ochranky pocházející ze
Senegalu. Dalším místem našeho výletu bylo muzeum fantastických iluzí, kde jsme si udělali spoustu fotek.
Pak nás čekal relaxační a sportovní park s vodním světem. Tečkou výletu byla návštěva McDonald´s
s nezbytným hamburgrem a hranolky, na kterou se děti těšily. V dalším dnu bylo malé překvapení, kdy nás
navštívil italský kuchař Antonio, aby nám uvařil před našimi zraky oblíbené špagety s boloňskou omáčkou ve
verzi opravdu italské. (V centru Říma měl restauraci, kterou ovšem kvůli covidu musel opustit, protože nebyli
nikde žádní hosté, vše bylo zavřeno.) Mezi vařením jsme vedli konverzaci nejen o vaření ale i o Římě, kde
Antonio žije a vůbec o Itálii. Na tuto návštěvu jsme se alespoň připravili tak, že jsme se naučili pár základních
italských slovíček. Jazykovou barieru nám pomáhala překonat jeho česká přítelkyně. V dalším dni jsme si
večer udělali delší procházku na farmu za buvolem vodním pocházejícím z Indie, jehož chov je u nás zatím
vzácný. Je to první buvolí farma v České republice zaměřená na produkci mléka.
To, že se tábor líbí, svědčí to, že se účastníci stále vrací a prohlašují „ To je nejlepší tábor!“ Díky Pánu Bohu
za vše.
Ludmila Lacinová
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Foto: Antonín Kožmín
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Dění v táborském vikariátu
Příměstský tábor Klokoty
Příměstský tábor pro děti, které v září půjdou k prvnímu svatému přijímání, se konal v prvním srpnovém
týdnu na Klokotech. Nezúčastnily se pouze děti z farnosti Klokoty, ale také z farnosti Jistebnice, aby si
společně doplnily to, co jsme z přípravy k přijetí svátostí nestihli během letošního zvláštního covidového
roku, ve kterém jen část výuky probíhala „na živo“ a část on-line. Protože ale byly prázdniny, tak jsme se
nemohli jenom učit – hráli jsme různé hry, vyráběli jsme dárky a jeli jsme také na celodenní výlet do Českých
Budějovic – děkujeme otci biskupovi Pavlovi a Markétce Frejlachové za krásné a srdečné přijetí na Biskupství.
Za dětmi přišli také oba páni faráři – o. Pavel z Jistebnice a o. Jiří z Klokot, aby s nimi také probrali různá
témata. Dalším naším táborovým hostem byla sr. Benedikta, která s humorem sobě vlastním vyprávěla
o svém životě v klášteře a odpovídala i na všetečné otázky dětí. Velké poděkování patří Věrce, která se
kreativně starala o kuchyni, babičce Janě za vlídnou péči a Marušce - nejen za spoustu pěkných fotek.
Marie Šittová

Foto: Marie Kulhánková

Ztracený gombík kněžny Ludmily
Děti z farnosti Jistebnice prožily svůj letošní farní tábor v posledním červencovém týdnu na faře
v Bernarticích. Celým táborem je provázelo hledání ztracených gombíků kněžny Ludmily. Začátek tábora sice
ovlivnila aktuální proticovidová opatření – všechny děti i vedoucí museli projít vstupním testováním, ale dál
již tábor, Bohu díky, probíhal normálním způsobem. Na začátku nás navštívila sama kněžna Ludmila
s poselstvím svým moudrým potomkům – gombíky rozházené po celé naší zemi mají připomenout budoucím
generacím křesťanské hodnoty, které Ludmila předávala nejen svému vnukovi Václavovi. Postupně si děti
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formou her a soutěží přibližovaly události ze života první české světice. Udělali jsme si také malý výlet ke
krásné kapličce sv. Rozálie, kde jsme slavili mši svatou s naším panem farářem o. Pavlem. Čas byl také na
koupání, tvoření a nechyběla ani noční stezka odvahy a závěrečné pátrání po pokladu kněžny Ludmily. Velký
dík patří našim mladým vedoucím – Marušce, Magdě, Kristýnce a Kátě, že se velmi aktivně zapojily do
úspěšného fungování celého tábora, kuchařce Ludmile za dobroty hodné knížecího stolu, otci Pavlovi a hlavní
vedoucí Janě, že nám věnovali svůj čas a schopnosti.
Marie Šittová

Foto: Jana Ryjáčková

Dění ve vikariátu Jindřichův Hradec
Tábor „Tam u nebeských bran“
S některými dětmi z farnosti Suchdol nad Lužnicí jsme vyrazili v létě na tábor, který jsme měli po dvou
letech opět v Nové Cerekvi na faře, tam také dorazili naši přátelé z Bran i další děti. Dohromady nás bylo 31.
Naším tématem bylo „Tam u nebeských bran“, možná vám naskočí píseň Michaela Tučného, my jsme ale
vycházeli z Bible. Děti se dovídaly o dějinách spásy, jak už od počátku stvoření světa a příchodu hříchu a zla
na svět Bůh chystal záchranu. Každý den jsme měli kus příběhu dopoledne a odpoledne a na to nějaké
prohlubující hry známé i méně známé. Děti si zahrály „hututu“, vodopádky s kelímky vody, stavěly věž ze
sirek na láhvi, poslepu ochutnávaly různé potraviny a pochutiny, staly se lovci želv, běhaly při zvířecím
dominu a další. Při AZ kvízu, testu o lidském těle nebo při aktivitě „Věřte, nevěřte“ si procvičily i mozkové
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závity a dozvěděly se něco nového. Hry jim připomínaly stvoření světa, Noemovu archu, babylonskou věž,
vyvolení a odejití Abrahama ze své rodné země do „zaslíbené“ země, prodání Josefa bratry do Egypta,
vysvobození izraelského lidu z Egypta, krále v Izraeli (hlavně Davida a Šalamouna), pak také zničení Izraele
a odvlečení do Babylóna a vysvobození z Babylóna perským králem Kýrem. Při tom všem si mohly uvědomit,
jak události a situace, které se lidsky zdály ztracené, Bůh proměnil v dobro a požehnání, a že s každou tou
postavou měl Bůh velký plán. Vždyť např. prodaný otrok Josef pak po mnoha letech zachránil své bratry
a starého otce před hladem. Mohlo to být ale hlavně tehdy, když ti lidé Bohu důvěřovali, i když to bylo někdy
hodně těžké. A na to pak navazovaly příběhy z Nového zákona od chvíle, co se Maria od archanděla Gabriela
dozvěděla, že bude mít Božího syna až po Ježíšovo ukřižování, zmrtvýchvstání a založení církve při seslání
Ducha Svatého. A tak jsme skutečně pomyslně došli až k nebeským branám, neboť Ježíš přišel na svět, žil náš
život a po smrti a vzkříšení se vrátil do nebe k Otci, aby nám připravil místo v nebi.
Při povídání biblických příběhů a i při jitřenkách (ranních zamyšleních) jsme vycházeli z knihy Taumur –
Cesta temným lesem k Beránkovi. Děti po celou dobu bojovaly ve čtyřech skupinách. Symbolicky nás
provázela duha jako most do nebe a na konci tábora jsme mohli krásnou duhu vidět. Nechyběly ani turnaje
(Mölky, pétanque a stolní fotbal ve dvojici), v kterých děti mohly vybojovat nějakou medaili nebo pohár.
Každý den nás samozřejmě provázela modlitba a Boží požehnání se nás skutečně drželo po celou dobu.
A v úterý za námi dokonce přijel i náš pan farář Tomáš Vyhnálek, který sloužil pro nás mši venku pod
nedávno dodělaným přístřeškem. Jak se někteří vyjádřili, byla to krásná mše.
Moc jsme předem nevěděli, jak co bude, a proto se celý tábor chystal hůř než jindy. Ale dobře jsme
udělali, že jsme vyrazili, moc se nám všem líbilo. Odměnou pro nás vedoucí bylo, když jedna menší tábornice
Bohu děkovala za tak hodné vedoucí. Děcka po táboře založily facebookovou táborovou skupinu, kde se sdílí,
jak se jim líbilo a jak se těší na další rok. A to i my, vedoucí.

Iva Hojková
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