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ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 1/2022 

 

Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře. 
 

Nacházíme se již skoro v polovině ledna 2022. Kolikrát jsme v nedávné době slyšeli podobná slova, jako 

„toto rychle letí, ten rok ale utekl“,…? Konec jednoho roku a začátek nového je vždy časem vzpomínání, ale 

také děkování Bohu, nevyhneme se však ani přemýšlení o tom, co asi nový rok přinese, čeká nás víc trápení 

nebo radostí, sejdeme se za rok o Vánocích všichni? Co bychom chtěli změnit, zlepšit … 

Chceme vám opět nabídnout akce a projekty, které pořádáme a konáme hlavně v lednu a v únoru v naší 

diecézi, ale také za hranicemi diecéze. Nebude opět chybět ani nabídka některých organizací a nakladatelství.  

A nakonec vás čeká trochu čtení a ohlédnutí za některými událostmi – z Pastoračního střediska  

a z prachatického a pelhřimovského vikariátu. Děkuji vikariátním zástupkyním za spolupráci a za poslání 

článků a fotografií k jednotlivým událostem. 

Iva Hojková 

 

 

 
  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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  INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER 
 

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE 
 

Rozhovor s Marií Němcovou  
 

 
 

Mgr. Marie Němcová pracuje na našem Pastoračním středisku pro fundraising a zároveň je místopředsedkyní 

Spolku Most – České Budějovice.  
 

1. Jak a kdy začal tvůj život z víry? 

Věřím, že svátost křtu působí v duši člověka napojení na Boha již od okamžiku jejího přijetí v dětství. Ze 

vzpomínek na dětství se mi vybavují krásné momenty, kdy se Bůh dotýkal mého srdce a později i mé mysli. 

Jsem vděčná svým rodičům i dalším příbuzným a mé farnosti, kteří mi k životu z víry pomáhali. Vybudovaný 

návyk každodenní mše sv. a přijímání svátostí je pro mě dodnes velkým darem.  

V období vlastního hledání Boha při studiu na církevním gymnáziu se mi Bůh dával postupně více a více 

poznávat a budoval mou důvěru v Něho, v období studia na teologické fakultě jsem učinila vědomý úkon 

odevzdání se Ježíši, jako svému jedinému Pánu svého života a od té doby nabral můj život úplně nové 

obrátky.  
 

2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry? 

Na mé cestě víry mě zásadně ovlivnila hluboká touha po Bohu, která má svůj původ v Boží touze po 

každém z nás. Hledala jsem Boží vůli pro můj život skrze četbu Písma svatého a naslouchání Božímu hlasu. 
  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Bůh mě tak učil chodit s ním a korigoval mé kroky. Až mě zavedl např. do: Koinonie Jan Křtitel, na 

Františkánské misie, do Medžugorje, Taizé, do Školy křesťanského života a evangelizace i do dalších různých 

společenství, kde jsem se setkala s živým Kristem a také s lidmi, kteří mi na něj ukazovali, za mnohé jsem  

v tomto ohledu vděčná také Panně Marii a mnoha kněžím! 
 

3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?  

 S církví žijeme s mou rodinou odjakživa, takže je to pro mě přirozené prostředí a jsem zato ráda, je skvělé 

spolupracovat s lidmi, kteří sdílí stejnou víru, podobné hodnoty a modlí se. Během studia teologie jsem 

nastoupila na Diecézní centrum mládeže, při práci s mládeží jsem měla možnost rozvíjet své schopnosti  

a dary od Boha i kompetence.  

Otec Tomas van Zavrel mi po nějaké době svěřil oblast fundraisingu, a to mi přináší mnoho nových 

zkušeností, radosti i nový rozhled. 
 

4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava, divadelní hra apod.? 

Velkým přínosem jsou mi v životě, např. tyto knihy:  

O pravé mariánské úctě - Ludvík Maria Grignion de Montfort, Čtyři knihy o následování Krista - Tomáš 

Kempenský, Spravedlivý bude žít vírou - Derek Prince, …  

Miluji filmy o svatých, např. Sv. František a Klára, sv. Otec Pio, sv. Veronica Giuliani. Italové tohle umí 

opravdu skvěle natočit 
 

5. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?  

Těší mě život s Bohem, obdivuji, jaký je režisér a baví mě spoléhat se na něj, žít v odevzdanosti je 

nádherné. Toužím, aby ten oheň, který přinesl Ježíš na zem, se už vzňal. A také po Kristově druhém příchodu 
  

6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a?  

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Žid 10,7.  

Všecko pokládám za bezcenný brak, ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista svého 

Pána. Fil 3,8. 
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

Prolidi.online 

YouTubeProlidi.online 
 

 

CENTRUM PRO KATECHEZI 
 

Kurz Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství na TF JU  

Kurz Učitelství náboženství je určen pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo 

společenských věd, kteří kurzem získají potřebnou odbornost pro výuku náboženství.   

Kurz výchova ke křesťanství je pro absolventy středních škol se zakončením maturitní zkouškou, 

absolventi mohou vést katecheze na farách.   

Pro malý zájem se v tomto akademickém roce kurzy neotevřely, pro jejich otevření je potřeba 15 zájemců 

(kteří mohou být dohromady pro oba kurzy).   

Kurzy budou nabídnuty opět pro další akademický rok 2022 – 2023, na přelomu května a června budou 

podrobnější informace.  
  

Nedělní video katecheze 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 YouTubeProlidi.online zde. Nabízejme je dál. 

Martina Fürstová také stále vkládá metodiky minikatechezí na neděli s pracovními listy pro mladší a starší 

děti na web Pastoračního střediska, kde je najdete zde (pro cyklus C liturgického roku). Vkládány jsou také na 

web katecheze.cz. 
 

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 
 

Národní týden manželství od 14. do 20. 2. 2022 má téma Ztráty a objevy 

Možná jsme v našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu najít a obnovit. Není manželství 

strašákem, díky kterému máme pocit, že ztrácíme mnoho ze své nezávislosti, svobody, životního stylu  

a možností? Co jedinečného naopak ale v manželství získáváme? Co nalezneme tím, že něco ztratíme nebo 

se toho vzdáme?  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KWJwcp6GjnpsM0MqfHOmZlV
https://prolidi.bcb.cz/cs/cyklus-c-katecheti
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti
mailto:katechetky@bcb.cz
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Nepomáhá nám manželství ztratit iluze o sobě samých a lépe porozumět sobě ve svých údolích  

i vrcholech – najít sami sebe? Jak najít vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo se ztratily úplně? Jak se 

vyrovnat se ztrátou partnera, kterou během epidemie prožilo mnoho manželů a najít sílu jít dál? Jak najít 

nový směr v manželství, když naše děti vylétly z hnízda a my ztratili středobod, jemuž jsme věnovali většinu 

naší péče a energie? Motto NTM nese mnoho významů a věříme, že si najdete i ten, který bude inspirovat 

právě vás. Jednotlivé akce v rámci NTM budeme postupně zveřejňovat na webu Prolidi.online. 
 

Svatba na dohled 

Od 1. 3. 2022 začíná další cyklus přípravy na manželství Svatba na dohled. Přihlášky na webu 

Prolidi.online. 
 

Nabídka mailové rozesílky citátů a slov papeže Františka k Roku rodiny.  

Obsah tvoří citace z videí, ve kterých papež představuje 10 + 7 témat k Roku rodiny, které doplňují citace 

z exhortace Amoris laetitia a připojen je návrh aktivity, kterou můžete realizovat doma s rodinou. 

Přihlášeným budou maily chodit 2x týdně, naposledy 26. 6. 2022, kdy vyvrcholí Rok rodiny setkáním jak 

v Římě, tak v diecézích světa. Přihlášení k odběru na www.vira.cz/rok-rodin.  
 

Setkávání rodin  

Setkání rodin všech generací se koná každou 3. neděli v měsíci od 15:00 do 18:00. Na 

rodiny čeká společenství, modlitba, sdílení a někdy také výlety.  

Setkání se nebudou konat pravidelně na jednom místě, proto ať zájemci kontaktují Martinu 

Fürstovou (731 402 820 nebo furstova@bcb.cz).  
 

Setkávání mladých rodin na Hosíně 

Poslední neděli v měsíci se na Hosíně u Českých Budějovic setkávají mladé manželské páry a mladé rodiny 

ke společnému slavení mše svaté a společenství. Setkání je otevřené pro další. Rodiny s malými dětmi zažijí 

společnou mši svatou nebo bohoslužbu slova, sdílení, výlety, chvály, přednášky, workshopy, občas  

i grilovačky. Informace zde. 

CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
 

Zde prezentujeme různá setkání pro mladé, pozvěte podle svých možností mladé ve svém okolí, ve svých 

farnostech na tyto akce. 
 

Večer mladých v Pelhřimově 

Kdy? 14. 1. 2022 

Kde? v Pelhřimově 

Program začíná v 18:00 mší svatou, následuje hra, občerstvení přednáška na téma Synody a chvály.  

Přespání je po domluvě možné. Více info zde.  
 

INSPIRO pro ministranty 

Akce je pro všechny ministranty, kteří se chtějí víc dozvědět o liturgii a o službě Bohu. 

Pro všechny od 13 - 20 let. 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.vira.cz/rok-rodin
mailto:furstova@bcb.cz
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-08-setkani-mladych-rodin-na-hosine
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-12-vecer-mladych-v-pelhrimove
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Kdy? 11. 2 - 12. 2. 2022 

Kde? na DCŽM Ktiš 

Příjezd: 17:30 na DCŽM Ktiš 

Na programu jsou přednášky o liturgii, společná modlitba, mše svatá a společenství. 

Ministranti ať si vezmou s sebou spacák, Písmo svaté a dobrou náladu. 

Přihlášky a další informace na webu zde.  
 

Chystané akce, ke kterým budou podrobnější informace sděleny později: 
 

Restart EnterJunior  

18. 2. – 20. 2. 2021 
 

Ministrantský florbalový turnaj 

Sobota 26. 2. 2022 
 

PROSTORY PORADNA V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI 
 

www.poradna.bcb.cz 
 

Snachy a tchýně – beseda 20. 1. 2022 

Poradna ProStory ve spolupráci s Křesťanským rodinným centrem Petrklíč pořádá besedu na věčně zelené 

téma Snachy a tchýně. Koná se ve čtvrtek 20. 1. 2022 v 10:00 v herně Petrklíče v komunitních prostorách  

u petrinů v Žižkově 4 v Českých Budějovicích. Besedu vede PhDr. Alena Poláčková. 
 

Nejste sami - svépomocná skupina rodičů po ztrátě 26. 1. a 23. 2. 2022 v 17:30 

Poradna ProStory při Pastoračním středisku zve na setkání svépomocné skupiny rodičů po ztrátě dítěte. 

Koná se pravidelně poslední středu v měsíci v sále děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (vchod ze 

strany katedrály sv. Mikuláše). 

Ať účastníci dají vědět, zda přijdou, mailem na polackova@bcb.cz nebo telefonicky na 731 402 981. 

Vezměte si s sebou roušku. 

Co se bude dít?              

Informace o svépomocné skupině             

Povídka - tvoření - aktivita se symboly - hudba 

Občerstvení (pauza) 

Sdílení - debata 

Zapálení svíček a modlitba za děti i rodiče 
 

 

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 
 

Roční program „Misijní cesta s Ježíšem“ 

Také v lednu je ke stažení program pro misijní klubka na téma Boží a má vůle – 1. setkání - Podobenství  

o dvou stavitelích a 2. setkání - sv. Jan Bosko. Naleznete zde. 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-12-inspiro-pro-ministranty
http://www.poradna.bcb.cz/
https://prolidi.bcb.cz/cs/materialy-missio
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Výročí a blahořečení Pauline Marie Jaricot  

9. ledna jsme si připoměli 160. výročí úmrtí (+1862) zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry 

Pauline Marie Jaricot,  která bude 22. 5. 2022 papežem Františkem blahořečena!  

Hlavním tématem misijního roku 2022 bude tedy blahořečení P. Jaricot.  
 

Další výročí v PMD 

Zároveň uplyne 100 let od prohlášení misijních děl - Papežského misijního díla dětí (PMDD), Papežského 

misijního díla šíření víry (PMD ŠV) a Papežského misijního díla svatého Petra apoštola (PMD SPA) - za misijní! 

Dalším výročím, které nás čeká, je 400 let Kongregace pro evangelizaci národů. Nejen děti v Misijních 

klubkách by se měly více seznámit s jednotlivými díly PMD a jeho zakladateli. Život zakladatelů je velkou 

inspirací pro nás všechny a dává nám pochopit smysl a důležitost misijního poslání.  

V Národní kanceláři PMD se chystají nové misijní materiály, o kterých Vás budeme průběžně informovat.  
 

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY 
 

   

Teologická fakulta nabízí  
„Svatí promlouvají“ s prof. Martinem Weisem online 

V tomto cyklu v lednu přibyl pořad Tři králové. Ke zhlédnutí zde a předchozí díly zde. 
 

Příběh P. J. Toufara a co znamená „číhošťský zázrak“ 28. 1. 2022 od 17:00 do 18:30 

Teologická fakulta zve na přednášku prof. Tomáše Petráčka, která se bude konat v sále č. 3 v přízemí TF. 
 

Jihočeské setkání SKU - Sítě křesťanských učitelů 15. 1. 2021 
Na setkání jsou zváni všichni školou (školkou, družinou atd.) „povinné“. 

Termín: sobota 15. ledna 2022 (9:30 – 15:00) 

Místo: ZŠ Cesta, U Výstaviště 463, Písek 

Program: 9:30 zahájení, dopolední blok, ve 12:00 krátká procházka před obědem, poté oběd a káva 

13:30 – 14:55 odpolední blok a v 15:00 zakončení 

V dopoledním a odpoledním bloku se těšte na: 

- přiblížení aktivit a činnosti SKU 

- sdílení a modlitby účastníků  

- společné chvály 

- informace a nabídka programů a projektů ke Komenskému 

- plánování dalších společných aktivit 
 

Přihlašujte se do středy 12. ledna na mail kancelar@zscesta.cz. Uveďte prosím: Jméno Příjmení, telefonní 

kontakt, oběd ANO /NE / speciální diety 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/watch?v=KztsuEVq_aA
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Služba kostelníka 
Formační on-line setkání je určeno pro kostelníky a pro ty, kdo pečují o kostelní vybavení či prádlo. 

Tématem je liturgický prostor, paramenta, liturgické nádoby a pomůcky, a péče o ně. 

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube.  

Přednášejícími jsou Mons. Pavel Konzbul, P. Roman Dvořák a svatovítský kostelník Michal Brich.  

K účasti není nutné se hlásit. Setkání se koná pouze on-line. Link na zoom a na youtube bude zveřejeněn 

těsně před konáním akce zde - http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika. Zde také najdete 

další podrobnosti. Akci pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci.  
 

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.  
 

Pololetní předplatné 

Pokud si chcete předplatit DUHU a nechcete zpětně všechna čísla tohoto školního roku, stačí objednat za 

sníženou cenu předplatné od pololetí (od čísla 9 včetně do čísla 20, tj. do konce školního roku 2021/2022). 

Cena 200 Kč. 
 

Křižovatky - hra nejen pro celou rodinu 

Nová, ale dobře vyzkoušená hra od paní Marie Horákové z Bošovic. V životě tě potká leccos, ale pořád 

máš šanci se dobře rozhodnout :) Dobré vlastnosti, božské ctnosti, dary svatého Ducha, Boží Trojice, prozíraví 

andělé ale také tví spoluhráči, ti v tom mohou pomoci. 

Hru tvoří 80 hracích karet, které vypadají jako pexeso, rozstříhají se jako pexeso, ale hraje se s nimi úplně 

jinak. Postup a pravidla hry najdete také online na www.mojeduha.cz. Cena 25 Kč. 
 

DESATERO lapbook a SVÁTOSTI lapbook 

Balíček obsahuje dvě předchystané lapbookové složky - základní znalosti DESATERO a základní znalosti 

SVÁTOSTI. Cena 45 Kč. 
 

Příprava ke svátostem a mše svatá 

Tematický balíček obsahuje 18 čísel časopisu DUHA a samolepky. Vhodné jako pomůcky při výuce. Cena 

60 Kč. 
 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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CO VÍŠ O MŠI SVATÉ? znalostní hra pro rodiny i do školy 

Znalostní hra k opakování znalostí o mši svaté - 130 otázek na základní znalosti. Obsahuje hrací pole  

a kartičky. Cena 15 Kč. 
 

POVÍDEJ SI S BOHEM skládanka 

DUHA formátu A4 obsahuje 16 karet k vystřižení a papírovou skládanku aktovky, do které můžete karty 

vložit. Tak mohou být základní modlitby večer vždycky po ruce, stačí je vytáhnout z papírové aktovky. Cena 

20 Kč. 
 

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO 
 

https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/  
 

Katechetické metody 

Všem, kdo by rádi obohatili své hodiny náboženství či katecheze o zajímavé prvky, nabízí DKC Biskupství 

brněnského během tohoto školního roku účast na sobotních praktických workshopech věnovaných 

katechetickým metodám. Workshopy se běžně konají v rámci kurzu Katecheta, letos je však nově nabízí také 

zvlášť pro širší okruh zájemců. Jedná se o jedinečnou možnost si různé metody připomenout nebo si je nově 

vyzkoušet. 

Workshopy se konají v Brně v budově církevního gymnázia na ulici Lerchova 63. Zač. v 9:00, konec 14:15. 

Na jednotlivé soboty je třeba se přihlásit nejpozději 4 dny předem přes e-mail 

<sumberova@biskupstvi.cz> nebo telefon 533 033 247, příspěvek na organizaci činí 200 Kč/sobota (neplatí 

pro účastníky kurzu Katecheta). 

Termíny sobot a výběr programů najdete zde. 
 

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE 
http://btm.cz/ 
  

BTM je nezisková organizace, která pomáhá šířit evangelium po celé ČR. Pravidelně tisknou materiály  

s křesťanskou tématikou, výukové pomůcky pro učitele v křesťanských školách a nejrůznější letáky pro 

potěšení, ujištění nebo povzbuzení v těžkých životních situacích. 
 

Projekt Bůh nepřítel 

Jedná se o chystaný seriál Bůh nepřítel, jehož pilotní díl se začal natáčet v prosinci. Tento díl seriálu je, 

podobně jako další, inspirován skutečnými událostmi z temné doby komunistické diktatury.  

Pilotní díl se připravuje z vlastních peněz tvůrců a sbírek dobrovolných dárců. Pokud se podaří do konce 

ledna snímek dokončit a odevzdat České televizi, je naděje, že se tyto události objeví před zraky celého 

národa. To je přání autora projektu a režiséra Adama Janoty.  

 Podrobné informace a možnost přispění zde. 

  

 
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
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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.  

Zde si můžete prohlédnout katalog pro rok 2021 – 2022. 
 

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. 

Kodet, Vojtěch – Paulas, Jan - Bůh své bitvy neprohrává 

Vojtěch Kodet v rozhovoru s Janem Paulasem 

Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj 

životní příběh. Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, který prošel ruským zajetím, 

otce, bývalého politického vězně, a další členy rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství na 

venkově, hledání životní cesty, poměry v litoměřickém semináři, kněžské štace i sledování ze 

strany StB, na obnovu kláštera v Kostelním Vydří nebo svou službu exorcisty. V otevřeném 

dialogu líčí i nelehká období života a otevírá témata, která jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, 

odpuštění, uzdravení, umění rozlišování nebo život s Božím slovem. Cena 413 Kč. 
 

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ 
http://www.kna.cz/ 

zasilky@kna.cz 
 

Doprava výhodně - Cena dopravy od 45 Kč. Při nákupu nad 700 Kč doprava zdarma. 
 

Bruno Ferrero - Vyprávěj mi o Desateru 

Bohatě ilustrovaná knížka byla vytvořena pro děti, ale inspiraci v ní najdou i dospělí. 

Autor Bruno Ferrero nabízí čtenářům příběhy a zamyšlení nad Desaterem. Kniha se 

hodí pro četbu doma i při katechezi. Cena 215 kč.  

 
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
../../hojkova/Downloads/katalog%202021-2022.pdf
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Corinna Turnerová - Boží ajťák. 9 dní s Carlem Acutisem 

 „Máš leukémii.“ – Daniel se právě dozvěděl asi nejhorší zprávu, jakou si může teenager 

vyslechnout. Jeho rodiče jsou v šoku. Lékaři vidí jeho budoucnost tak půl na půl. Co bude 

dál? Daniel se v zoufalství obrátí o pomoc na svého faráře. Kněz ho seznámí s osudem Carla 

Acutise, chlapce v jeho věku, s velmi podobnými zájmy – který ale už není mezi živými. 

Daniel si nejdřív pomyslí, co je to za nápad... Ale jak se snaží vyrovnat se svou nejistou 

budoucností, vzniká mezi ním a svatým chlapcem Carlem pozoruhodné pouto, snad  

i přátelství. Cena 179 Kč. 
 

NAKLADATELSTVÍ CESTA 
 

Žižkovská Markéta - Živo(t) v kostele  

Obrázková kniha s pevnými listy zobrazuje liturgický rok v jedné farnosti. Je vhodná proto  

i pro menší děti, které ještě neumějí číst. Děti mohou z obrázků sledovat, co je v kostele 

jinak, co se děje venku a co uvnitř. V krátkých úvodních textech jsou představeni jednotliví 

farníci, které děti mohou na obrázcích hledat. Ke knize je zdarma ke stažení vysvětlující 

příručka. Cena 298 Kč.  
 

Kateřina Šťastná – O Marii 

Máří, Maruška, Mary, Márinka, Marjánka, Majka či Manka… jméno Marie má ještě mnoho 

dalších podob. Víš, že to je úplně nejoblíbenější jméno v České republice? Víc než 316 tisíc 

žen a dívek u nás má tohle jméno. A víš, po kom to jméno nosí?  

Krásná kniha pro děti s ilustracemi Markéty Vydrové. Cena 198 Kč.  
 

 

Antonín Randa – Jmenuji se Marie 

"Jmenuji se Marie" je knihou, která vás vtáhne do děje a nepustí, dokud ji nedočtete. 

Mohl se příběh biblické Marie odehrát znovu? Mohla se opět narodit ta, o níž se píše  

v nejznámější knize světa? Příběh je napínavým vyprávěním dívky, která žila podobným 

životem, jako jiní lidé v době komunistického Československa. A přesto byl její osud 

výjimečný. Ilustrace Alena Lančová. Cena 98 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: 

 

Missa intima a Hrad v nitru 

Autor: Josef Fojta a Emanuel Míšek 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://slys.to/
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Interpret: Josef Fojta 

Missa Intima je naším vyznáním pokladu mše svaté jako prostoru pro fyzický dotek s Absolutnem. Prostoru 

naprostého vydání, přijetí, a proto svobody. Mše je pro nás vrcholným důkazem skutečnosti, že vše klíčové tu 

je a navždy bude. Záleží jen na člověku, jestli je ochotný se nechat disponovat k tomuto intimnímu dialogu. 

Hrad v Nitru je inspirován stejnojmenným dílem španělské řeholnice Terezie z Ávily (1515-1582). V něm tato 

neobyčejná žena a reformátorka karmelitánského řádu uvažuje o lidské duši jako o hradu se sedmi 

komnatami, kterými člověk musí projít, pokud se chce setkat s Bohem i sám se sebou. 

Více zde.  

 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI  SLUŽBU .  

VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH  
 

Aktivity Pastoračního střediska 
 

Poděkování dárcům balíčků pro zdravotníky v rámci akce Dny vděčnosti zdravotníkům  

Zdravotníci mají nyní velmi těžkou práci, 

protože se v poslední době ve společnosti 

objevují různé formy agrese vůči nim.  

Diecézní centrum pro rodinu se proto 

zapojilo do celostátní akce Dny vděčnosti 

zdravotníkům a požádalo věřící, aby před 

Vánoci i během svátků nosili na bohoslužby 

drobné dárečky a hlavně vzkazy pro 

povzbuzení, určené zdravotníkům. Byli jsme 

mile překvapeni velkým množstvím balíčků  

a vzkazů, které lidé věnovali. Vše bylo předáno 

do nemocnic v J. Hradci a v Č. Budějovicích. 

Děkujeme všem dárcům, kteří tak vyjádřili 

svou podporu těm, kteří si to v pandemické 

době nejvíce zaslouží. Další fotky na webu Prolidi.online.           Martina Fürstová 
 

Dopis Ježíškovi 

V katedrále sv. Mikuláše stála po celý advent schránka 

s označením Ježíškova pošta, kam mohly děti házet své dopisy 

Ježíškovi.  

Kolem sto dvaceti dopisů dohromady děti odevzdaly Ježíškovi. 

A co děti Ježíškovi psaly? Psaly o sobě, že se mají dobře a že se 

těší na Vánoce, nebo že by si přáli, aby skončila tato epidemie  

a nemusely se testovat a nosit roušku, aby všichni byli zdraví atd. 

Také si Ježíšek mohl přečíst, co rády dělají, třeba, že hrají fotbal, 

florbal, volejbal, lyžují nebo chodí již ve školce na angličtinu  

a cvičit do sokola. Často si přály vidět Ježíška a psaly, že ho mají 

rády. Někdy dělaly dopisy v družině a dopisy pak za děti odevzdala 

paní vychovatelka, která jim i s psaním pomáhala. Občas se také 

Ježíška ptaly, např. kolik, je mu let, co on má rád nebo co rád dělá, 

kde bydlí a jak to dělá, že dává tajně dárky, jak to stíhá, jestli bude 

o Vánocích sníh apod. Jejich dopisy obsahovaly i jejich přání pod stromeček nebo přání pro sourozence  

a rodiče. Každému dítěti Ježíšek odpověděl. 
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Za Mikulášem do katedrály 

Letos Pastorační středisko nabídlo mateřským a základním školám v Českých Budějovicích a okolí dva 

programy v katedrále sv. Mikuláše v době kolem svátku oblíbeného biskupa sv. Mikuláše. 

Dva programy proto, aby ty skupiny, které již v minulých letech tento program viděly, měly možnost 

dozvědět se zase něco nového. Program jsme také rozšířili na dva týdny a skoro všechny námi nabídnuté 

časy byly školami využity. Další novinkou bylo zapojení více lektorů na programech, protože je to časově 

náročné. Jsme dobrovolníkům velmi vděční a máme od nich kladné ohlasy a příslib pomoci v dalších letech. 

Co všechno děti se svým pedagogickým doprovodem mohly v katedrále vidět a zažít? Tak především se 

mohly seznámit s postavou sv. Mikuláše a v dalším programu také se sv. Barborou a sv. Lucií. Obě tyto 

světice mají svátek právě v adventu a děti znají z domovů a ze škol tradice, které se k nim váží. My jsme 

chtěli, aby také znaly i jejich osudy. Pak jsme dětem vysvětlili, co je advent, kde se vzala tradice adventního 

věnce a ukázali jsme jim obě zákristie, kam se běžně lidé nedostanou. V nich si mohly děti přivonět ke 

kadidlu, podívat se na barvy ornátů, a dokonce vidět ostatek sv. Mikuláše. Na závěr programu děti čekalo 

překvapení. Ze zákristie, kde před tím byly, najednou přišel Mikuláš (kostelník nebo jáhen) a přinesl dětem 

svůj atribut jablíčko a také kartičku, kterou si děti mohly odnést domů, a ještě s ní pracovat. Překvapení  

z příchodu Mikuláše bylo velké, děti ani nedutaly a jen si to užívaly. I my jsme byli obdařeni radostí  

a množstvím otázek, které děti při programech pokládaly. Jejich zájem nás vždy oblažuje.  

Moc děkujeme za jablíčka, která jsme dostali darem od firmy Zemcheba, Chelčice.  

Pastorační středisko 
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Adventní dílna 

Na třetí neděli adventní připravilo Diecézní 

centrum pro rodinu Adventní dílnu pro rodiny na 

děkanství u sv. Mikuláše a výstavu Radost Vánoc  

v katedrále, kterou připravila Mgr. Markéta Grillová.  

V dílně si děti mohly samy nebo s pomocí dospělých 

vyrobit nejrůznější vánoční dekorace a drobné 

dárečky. Připravili jsme pro ně takové věci, aby si je 

děti mohly hned odnést domů. I přes náročnou situaci 

kolem pandemie byl o Adventní dílnu zájem a spolu  

s dětmi jsme si to hezky užili. Někteří využili nabídky 

prohlídky nově zrekonstruované budovy biskupství, 

kterou jim udělal PhDr. Jiří Vácha Ph.D. a umožnila Bc. 

Markéta Frejlachová. Oběma za to patří velký dík.  

DCR 
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Akce „Pošli pozdrav osamělým a nemocným“ letos před Vánoci předčila naše očekávání  

Přicházelo k nám totiž plno dopisů a balíčků ze škol, 

školek i z rodin z různých míst republiky, ale také  

z Budějovic a okolí, a to poštou, přes zásilkovnu, díky 

vikariátním zástupkyním či osobní donáškou na středisko. 

A to v takovém množství, že jsme byli překvapeni  

a samozřejmě potěšeni. Věříme, že všechny přání či 

obrázky udělaly radost a vyloudily úsměv i příjemné 

vzpomínky u nemocných a starých lidí, kteří jsou často  

v této době sami. Přáníčka jsme posílali např. do Domu 

sv. Františka ve Veselí nad L., do domovů seniorů  

v Českých Budějovicích (DS Máj, U Hvízdala, Staroměstská 

v Č. Budějovicích), do Alzheimer centra v Č. Budějovicích, 

do DS Dačice, Č. Velenice, do Vodňan, do Písku, do 

Kaplice, do Pelhřimova či do hospice v Třeboni a v Č. 

Budějovicích.  

Sešlo se nám ovšem veliké množství hotových 

přání a obrázků, asi 1 300, takže nelze říct, kam jsme 

co poslali. A mimo to jsme dostali také několik 

obrázků mailem, které jsme též využili. Ze srdce 

všem děkujeme za všechna poslaná přání a výrobky. 

Foto je z předání přáníček v Domově pro seniory 

Hvízdal v Českých Budějovicích/ zdroj: 

https://dpshvizdal.cz/diecezni-centrum-pro-seniory-

nam-pro-nase-klienty-predalo-pranicka/   

DCS 
 

 

 

 

 

 

 

Hudební vystoupení v adventu a o Vánocích v domovech pro seniory 

Otec Tomas a paní Lenka Kryštofová věnovaly svůj čas hudebním vystoupením v domovech seniorů. 

V adventu vystoupili v Budislavi a v Hluboké nad Vltavou a střídali adventní povídání s rorátními  

a staročeskými adventními písněmi. O Vánocích se v jejich programu střídaly části příběhu o narození Ježíše 

očima sv. Josefa s koledami.  Takto si je mohli poslechnout v domově seniorů v Sušici, v Chýnově a v DS Horní 

Stropnice.  V adventní i vánoční době udělali radost všem klientům i jejich pečovatelům. Otec Tomas také 

rozdával nějaká přání a výrobky, které vyrobily děti a které staré lidi také potěšily.                                      DCS 
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Duchovní obnova pro seniory s panem biskupem Pavlem Posádem 

Po počátečních nejistotách s tím, jestli se obnova bude konat a za jakých podmínek, jsme se nakonec 

v pátek 10. prosince sešli v klášteře na Piaristickém náměstí. Před desátou hodinou přišel i pan biskup Pavel 

Posád a obnova mohla začít. Otec biskup povídal o smyslu a tradicích adventu a připomněl, že někdy se může 

stát, že se advent někam ztratí a nečekaně se objeví Vánoce. Co s tím ale dělat? Otec biskup použil zamyšlení 

otce Vojtěcha Kodeta, O. Carm., v kterém byla zajímavá jedna myšlenka, že si musíme uvědomit, že žijeme 

v konkrétní historické a kulturní realitě a musíme přestat mentorovat a naříkat. Nemůžeme přece jít 

podříznout na náměstí vánoční strom se slovy, že ještě nejsou Vánoce a ignorovat zvyky, které dnes patří do 

předvánočního období a násilně lidi vracet do doby minulé. Spíš hledejme řešení, aby se nám i v této 

uspěchané době nevytratily duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi a abychom neminuli to 

podstatné. I nás může povzbudit myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kultury 

tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. A tak i my vnášejme do okolí tam, kde 

žijeme, křesťanského ducha prožívání adventu a Vánoc. „Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, 

že je to On, kdo spíše čeká na nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme 

vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich 

nákupů, večírků a koncertů.“ A tak se můžeme modlit, abychom ho objevili i uprostřed své práce a starostí, 

ve své únavě i při setkání s přáteli, a nečekali, až se naplní naše představy o Vánocích a přípravě na jejich 

slavení. Což lze použít i na jiné křesťanské svátky a symboly, např. zanedlouho čokoládové Mikuláše a ozdoby 

vystřídají velikonoční zajíci z čokolády a postní dobu mnozí nerozlišují od ostatních dní a Velikonoce pro 

většinu znamenají jen zdobení vajíček a pomlázku. 

Otec biskup také vzpomínal na Vánoce svého dětství. Pak dal účastníkům prostor na dotazy,  

a tak na jednu otázku nám podrobně vyprávěl průběh pouti biskupů Ad limina v Římě. A po té jsme se 

odebrali na mši do kostela Obětování Panny Marie. Po mši nás čekal oběd, který jsme přivezli z jídelny 

biskupského gymnázia do kláštera. Senioři si tak mohli popovídat s otcem biskupem.  
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Ve dvě hodiny jsme se ještě sešli na vrátnici biskupství, kde nás provázel PhDr. Jiří VÁCHA, Ph.D. Za 

prohlídku jsme byli opravdu rádi a pěkně si ji užili.              

Jak se vyjádřil Otec biskup, akce byla vydařená. Zúčastnění senioři už se těší na další setkání či obnovu  

a nejlépe zase s panem biskupem.  

Jsme rádi, že jsme mohli prožít obnovu s panem biskupem Pavlem a využít prostory v klášteře na 

Piaristickém náměstí a že jsme si mohli prohlédnout prostory nově opraveného biskupství.        DCS 
 

Dění v prachatickém vikariátu  
 

Zimní prázdniny jsme s dětmi v Prachaticích využili k přípravě betléma v kostele. Nejen že jsme se podíleli 

na výzdobě kostela, ale také na "výzdobě srdcí" při svátosti smíření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Štědrém dnu se kostel zaplnil anděly a pastýři při tradiční "dětské půlnoční mši". 
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Rádi se v lednu zapojujeme do Tříkrálové sbírky pro charitu. 
 

 
 

Lenka Hanžlová 
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Dění ve vikariátu Pelhřimov 
 

Naber správný směr 

V několika kostelích našich farností se děti i dospělí zapojovali do společné adventní aktivity s názvem 

„Naber správný směr“, podle podnětů z Katechetického centra v Brně. 

Při každé návštěvě kostela si každý mohl vyzvednout u nástěnky směrovku s malým  úkolem. Jeho 

plněním jsme nabírali "správný směr", snažili se více nasměrovat svůj život k Bohu a ukazovat svým jednáním 

tento směr i ostatním. Dospělí měli směrovku obohacenou ještě o biblický verš z adventních čtení, nad 

kterým se každý z nás také mohl zamýšlet a hledat, co je v životě důležité. 

Děkuji všem, kdo se k naší aktivitě připojili. A věřím, že i tahle drobná nenápadná aktivita nasměrovala 

naše životy zase o kousek víc na tu správnou cestu, která vede k našemu nebeskému Otci. 

Foto je z kostela v Kamenici nad Lipou. 
 

 
 

Děkování Ježíškovi 

V neděli 26. 12. 2021 jsme se sešli malí i velcí v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově, abychom společně 

poděkovali za dárky, které jsme našli pod stromečkem, ale i proto, abychom se o svou vánoční radost podělili 

s druhými. Aktivita se konala pod záštitou Střediska volného času Síť a měla název Děkování Ježíškovi.  

Nejprve jsme si vytvořili s dětmi a s dospělými společnou kapelu tím, že si každý, kdo chtěl, mohl zapůjčit 

některý z orffových nástrojů a aktivně doprovázet naše společné zpívání koled.  

Po úvodní písni „Pojďme všichni k jesličkám“ jsme si vyslechli vánoční příběh o malém Martinovi, který se 

u dědečka při prohlížení figurek z betléma zamýšlel nad tím, co by mohl Ježíškovi přinést jako dárek. Zjistil, že 

malý Ježíš od Martina nežádá žádné dary v krabici. Žádá od nás, abychom se k němu nebáli přijít, a to i se 

svými chybami, nezdary a starostmi a selháními, které je připraven nám odpustit. Má nás rád a přijímá nás 

vždy takové, jací jsme, a chce nám ukazovat správnou cestu životem. Je jen na nás, jestli to chceme také.  

A samozřejmě nemáme zapomínat říci Ježíši i o svých radostech, za které můžeme děkovat.  

Někteří z malých účastníků dokonce přišli zazpívat svoji oblíbenou koledu anebo nás potěšit vánoční 

básničkou. Odměnou jim byl potlesk všech posluchačů.  
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A kdo chtěl, mohl i za naše letošní radosti z Vánoc - za dárky, ale i za společenství při večeři anebo  

u stromečku, za koledy, za cukroví, vtisknout své díky buď slovy anebo namalováním obrázku do 

vystříhaných barevných zvonků. Ty jsme pak navlékli na šňůrku a položili je před jesličky v našem kostele.  

Celé společenství se potom přesunulo před dveře kostela. Zde si každý mohl ještě rozsvítit prskavku  

a společně jsme si zazpívali píseň „Narodil se Kristus Pán“. A na cestu domů děti ještě dostaly drobný dárek.  

Velmi bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kdo přišli společně s námi vyjádřit chválu a díky Ježíškovi 

a zazpívat si s druhými koledy. 

Věřím, že jsme věnovali kousek času a radosti i sobě navzájem, a tak jsme mohli obohatit jeden druhého.  

I to byl vánoční dárek s kouskem lásky, který rozehřívá srdce a maluje úsměvy do tváří lidí. A zvláště  

v současné době, která je plná napětí, nejistoty a nejrůznějších obav, třeba i toto setkání někoho potěšilo :-) 
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Vyrábění přáníček nejen pro staré lidi  

S dětmi z různých skupinek náboženství v několika farnostech našeho pelhřimovského vikariátu jsme se 

zapojili do vyrábění vánočních přáníček pro staré lidi, kteří byli o Vánocích sami, a také pro zdravotní 

sestřičky a lékaře a charitní pracovníky, kteří mají opět kvůli zhoršené situaci mnohem více práce než 

obvykle. Naším úmyslem bylo je nějak v této době potěšit, a těm, kdo pečují o potřebné tím zároveň také 

poděkovat za jejich obětavou službu. Zvonků se sešlo veliké množství a děti na nich pracovaly s velkým 

nadšením a chutí, a za to jim patří upřímný dík! Naše přáníčka putovala do pelhřimovské Charity, do 

nemocnice a do Domova důchodců v Proseči-Obořišti.  

  

 
 

Hana Pechová 
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