KATECHETICKÝ OBČASNÍK

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

ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 1/2019
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnují doprovázení druhých ve víře.
Více jak po dvou letech začínáme opět vydávat náš katechetický občasník Mikuláš. Bude také přinášet
informace, různé nabídky (mimo jiné pomůcek a knih), pozvánky a jiné.
Na co se můžete v obnoveném Mikuláši těšit? Nejdříve se ponoříme do některých prázdninových táborů
a akcí napříč diecézí, tedy spíš jen trochu ochutnáme a ve vikariátní příloze si pak každý může vybrat, co jen
bude chtít. S novým školním rokem se pojí přihlášky na náboženství, které si budete moci níž stáhnout. Mezi
událostmi najdete Katechetický den 7. září a také pozvánky z Papežských misijních děl. Poté se budete moci
procházet různými pomůckami na náboženství či katechezi – z našeho Diecézního centra pro katechezi,
z brněnského katechetického centra, ostravsko-opavského centra, z Nezbedy nebo z Brněnské tiskové misie.
Třeba si i něco vyberete z nabídky nabízené literatury.
Na následující stránce je obsah, díky kterému se rychle dostanete na místo, jež vás bude zajímat. Mikuláš
bude vycházet v elektronické podobě jednou za dva měsíce.

NAHLÉDNUTÍ DO PRÁZDNIN
Ve vikariátu Tábor jistebnické děti poznávaly sv. Anežku Přemyslovnu na faře v jednom „odlehlém koutu
jižních Čech“. Jaké přírodní krásy všichni účastníci obdivovali a jaký novodobý vodní sport si mohli vyzkoušet,
se budete moci dočíst ve vikariátní příloze.
Zajímavé bylo propojení témat táborů na faře ve Volenicích. Název „Mezi nebem a zemí“ v sobě spojuje
„svátosti jako Boží doteky v našich životech“ a jednu knihu od J. Verna. Pokud vás zajímá jakou, neváhejte
a nakoukněte do strakonického vikariátu. Z tohoto vikariátu ještě poznáme tábor farnosti Vodňany, který
děti prožily na Ktiši. Jaké země mohly poznat, se můžete dočíst níž. V posledním srpnovém týdnu probíhá
příměstský tábor ve Strakonicích, kdy děti projdou důležitými dějinami spásy.
Pelhřimovští prožili farní tábor v Nové Cerekvi coby prvotní křesťané. Však se dočtete, jestli se setkali i se
samotným Nerem. V Bělé u Hořepníku se zase děti po týden setkávaly s různými cestovateli a při navštívení
mnoha zemí se musely domluvit v mateřském jazyce té země. Pokud nevíte, kdo jako první zmapoval povodí
Amazonky, nebojte se, dozvíte se.
Cestovatelský tábor prožili letos také děti a dospívající z Prachatic, Netolic a Strunkovic nad Blanicí, když
se na Eustachu nalodili na Divokou kočku a zažili velké dobrodružství ve vlnách oceánu.
V píseckém vikariátu budeme moci nahlédnout na několik táborů. V Železné Rudě byly děti
z náboženství ze Dřítně a s některými ministranty z Protivína. Skupina byla poskládána z dětí, které letos
poprvé přijaly Pána Ježíše. Jaké zvíře si asi tak mohly prohlédnout na výletě v Srní? V Mirovicích děti
poznávaly blahoslavenství, do kterých je uváděly krátké scény či katecheze. V Chrašticích se děti také setkaly
se sv. Anežkou Českou.
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Navštívíme rovněž jindřichohradecký vikariát. Děti ze suchdolské farnosti prožívaly Noemovu archu na
stejné faře, jako Pelhřimovští prožívali svůj tábor, schválně, kde to bylo a proč zrovna mladí vedoucí zvolili
toto téma? A co všechno zajímavého, přitom důležitého se naučili děti i dospělí v Majdaleně? Ti také
cestovali s misionáři.
Chybět nesmí ani střípky z obou českobudějovických vikariátů. Děti na obou příměstských táborech
v Trhových Svinech se rovněž přenesly do daleka, v jednom případě i v historii. Červencový tábor byl
atletický, ale z jakých her děti vlastně plnily disciplíny? A co dostaly za vítězství? V srpnovém táborovém
týdnu zase děti „podivuhodně putovaly pouští“. Kdo se vlastně stal “Vznešeným rytířem” ve službách
Dobrého pastýře? Kromě těchto dvou táborů se ještě můžete dočíst o dvou výletech, které zažily děti
z Č. Budějovic, z Borovan a z okolí. Vydaly se do Suchdola n. L., do Trocnova a do Borovan. Jaká zvířata si
mohly děti pohladit a kde to bylo? No, řekněte sami, nejste zvědaví?
Chcete-li se dozvědět cokoliv víc o jakémkoliv táboře, neváhejte a na obsahu si klikněte na příslušný
vikariát.
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠK. ROCE 2019/2020
Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020 - přihlášky
Pro školní rok 2019/2020 si můžete stáhnout přihlášku na výuku náboženství pro mladší děti nebo pro starší
děti.
Přihláška odpovídá požadavkům ochrany osobních údajů GDPR. Přihláška pro mladší i starší děti ke stažení
na našich stránkách kc.bcb.cz - zde
Pokud byste ještě potřebovali stáhnout Směrnici MŠMT č.j. MSMT – 1481/2018 ze dne 11. 4. 2019
o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady
a obecními úřady s rozšířenou působností, obsaženou ve Věstníku vlády a upravující financování výuky
náboženství na školách, můžete na tomto odkazu: file:///C:/Users/furstova/Downloads/Vestnik_vlady_42019%20(5).pdf

NOVÝ KATECHETICKÝ KURZ
Teologická fakulta JU v rámci celoživotního vzdělávání otevírá dvouletý kurz pro nové katechety. Kurz bude
dvouletý s možností prodloužení na delší dobu z důvodu absolvování všech předmětů, tito zájemci budou mít
společné výukové soboty se zájemci o kurz akolytů. Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Přihlášení je do 15. 9. 2019.

NOVÝ WEB PROLIDI.BCB.CZ
Nový web https://prolidi.bcb.cz/ již je spuštěn. Otec Tomas děkuje všem, kteří při jeho vzniku a spuštění
asistovali. Časem k tomu uděláme propagaci.
Při vkládání na web, ať už se jedná o chystané události nebo informace už o proběhlé akci nebo o fotogalerii,
klidně poproste DCK. Pošlete nám, co chcete vložit a my to vložíme za vás.
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CHYSTANÉ UDÁLOSTI
Katechetický den
Katechetický den bude probíhat v sobotu 7. září 2019 na Lomci. V 10.00 hodin začneme přednáškou doc.
PhDr. Ludmily Muchové Ph. D. a po společném obědě se zaměříme na výročí sv. Anežky České. Odpoledne
nás čeká v 15. hodin duchovní slovo P. Kamila Straka a v 17. hodin ukončíme Katechetický den společným
slavením mše sv.
Kapacita na oběd je omezená (30 lidí), takže se prosím nezapomeňte včas přihlásit, nejpozději do 31. 8. 2019.
Svátost smíření pro děti v katedrále
Kající bohoslužba pro děti v Českých Budějovicích v katedrále bude v pátek 13. 9. v 15.30

Papežská misijní díla
Mikurz – pracovní setkání vedoucích misijních klubek
S novým školním rokem vyvstává příležitost setkat se a vykročit tak do něj společně. Pozvalo nás k sobě
domů milevské Misijní klubíčko, které doprovází, a bude tedy i nás, o. Mikuláš OPraem. Přijměte pozvání na
přátelské a pracovní setkání 14. září 9.00 - 17.00.
Světový den misií - Misijní neděle
20. 10. 2019
Otec František: „Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře při hledání dobra bližního a touží po štěstí
druhých.“
Misijní most modlitby
je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové
zvou věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin. Zapojit se může
každý – buď sám, nebo ve společenství. Více si přečteme na následujícím odkazu, kde najdeme i plakáty ke
stažení pro Mikurz a na Misijní neděli a také si stáhneme Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému
dni misií 2019.
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2019-08-misijni-most-modlitby

Pokoj a dobro přeje Hana Koukalová

NABÍDKA NĚKTERÝCH POMŮCEK K ZAKOUPENÍ ČI KE STAŽENÍ
BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ - DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM
Minikatecheze
Minikatecheze jsou pomůckou při liturgii. Jsou připraveny pro mladší a starší děti a pro děti, které během
liturgie odcházejí mimo liturgický prostor. Minikatecheze lze využít i jako přípravu na liturgii při farní
katechezi. Ke stažení je najdete na webu www.kc.bcb.cz pod ikonou Doba mezidobí Cyklus C nebo na novém
webu https://prolidi.bcb.cz/
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Scénka o sv. Anežce České
Scénku najdete na webu www.kc.bcb.cz – Materiály ke stažení – Divadelní hry a scénky a na webu
https://prolidi.bcb.cz/ – Kdo jsme – Diecézní centrum pro katechezi – Materiály – Metodiky
Materiály k zapůjčení na DCK Kanovnická 16
Na středisku máme k zapůjčení plno hodnotných knih. Seznam knihovny můžete procházet zde:
https://biskupstvicb-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dks_bcb_cz/EeUDyfr5_hMocl7I1DZLMMBERTrJWDjLbVdTLdxcVYQvg?e=6cUgeL a pokud si budete chtít něco zapůjčit, domluvte se na DCK.

Mimo jiné také můžete k výuce náboženství využít DVD – příběhy o svatých nebo Animované biblické
příběhy Starého i Nového zákona (k dispozici máme všechny díly – 12 ze SZ, 24 z NZ). Do seznamu knihovny
budou přidány později.

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ - DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM
Brněnské katechetické centrum netřeba představovat, zvláště jejich pomůcky ke stáhnutí a vytisknutí na
různá témata, které po léta vycházely v Katechetickém věstníku. http://brno.biskupstvi.cz/kc/pomucky.html
- Svatá Anežka Česká – důležité výročí
Letos na podzim oslavíme 30 let od svatořečení Anežky České a od sametové revoluce (1989). Různé
praktické náměty i odkazy na pomůcky a literaturu vztahující se ke sv. Anežce České jsme pro vás shromáždili
na <http://kc.biskupstvi.cz> v rubrice Pomůcky – Chci si stáhnout a vytisknout – ikonka Sv. Anežka Česká.
Zde vypisuji pomůcky ke koupi: http://brno.biskupstvi.cz/kc/pomucky_aktual.html
Život Pána Ježíše – Biblické scénky
Sešit formátu A4 obsahuje 34 textů ke krátkým scénkám pro děti a mládež, které zachycují
Ježíšův život a jeho podobenství. Scénky, jejichž autorkou je Monika Lepková, jsou vhodné
k různým příležitostem, například ke mši svaté s účasti dětí. Formát A4, počet stran 64. Cena
brožury 100 Kč vč. DPH.
Moje nedělní album. Jedná se o malý sešitek (A6), do něhož si děti postupně dolepují každý týden
samolepku (známku). V sešitku je ke každé neděli (nebo slavnosti) stručné shrnutí evangelia, obrázek
k vymalování, návrh úkolu a prostor k dolepení samolepky. Moje nedělní album zahrnuje neděle a slavnosti
od 8. září 2019 do 21. června 2020.
K sešitku tedy patří list A4 s barevnými samolepkami (48 ks). K pomůcce dále nabízíme soubor katechezí s
názvem Náměty k promluvám s využitím předmětů všedního dne (cyklus C/A). Uzávěrka objednávek byla do
června, ale DKC nechalo něco natisknout navíc, můžete se ještě dotázat na <kc.brno@biskupstvi.cz>. Album
je již zcela vyprodáno. K dispozici jsou zatím ještě samolepky a brožura s náměty k promluvám.
Brožurky a samolepky k nim pro děti:
 Co je v kostele
 Biblické symboly
 Poznáváme světce
Mikuláš, září - říjen 2019, 1/2019
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 Skutky milosrdenství
 Duch Svatý. Biřmování
- cena brožury 50 Kč. Obrázky nakreslila Iva Fukalová
- samolepky jsou většinou po 2x35, takže jeden arch vystačí pro dvě děti, jeden list A4 stojí vždy 10 Kč
- samolepky si děti mohou vlepovat do sešitku
Můj sešitek
"Můj sešitek" slouží k vlepování samolepek nebo k sbírání razítek. Sešitek je z tvrdého kartonu (aby vydržel
celý školní rok), obsahuje 36 čtverečků velikosti 2,7 x 2,7 cm. Pod čtvereček si děti mohou vepsat datum
setkání. Sešitek je univerzální, lze ho využít v náboženství, při bohoslužbách s dětmi, při přípravě dětí na
svátosti, … Cena 2 Kč. Při zasílání poštou objednávejte minimálně 20 ks, bude připočteno poštovné.
Sto otázek z náboženství
Sešitek "Sto otázek z náboženství" je určen jak dětem, tak i dospělým. Obsahuje 100 otázek z různých oblastí
katolické víry (Bible, liturgický rok, světci, církev, Desatero, modlitba aj.). U každé otázky je možno zvolit
odpověď a, b nebo c. V závěru brožurky jsou nabídnuty správné odpovědi. Pomůcka může posloužit mj.
žákům k přípravě na přijímací zkoušky na církevní školu, nebo jen k ověření znalostí. Cena 10 Kč/kus.
Kdo to ví, odpoví
Brožura "Kdo to ví, odpoví" je plná kvízů, díky nimž mohou nejen děti, ale i dospělí prohlubovat své znalosti
Bible. Obsahuje více než dvacet tematických okruhů (biblická jména, proroci, hory, řemesla, přirovnání
a další). Některé kvízy byly v minulosti uveřejněny v Katechetickém věstníku, publikace je doplněna i o nové
texty. Cena 15 Kč/kus.
Nabízené pomůcky k objednání na Biskupství brněnském v Diecézním katechetickém centru, Petrov 5.
Můžete objednat i poštou. Kontaktní adresa: kc.brno@biskupstvi.cz

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉ - KATECHETICKÉ A PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Metodika k využití krátkých filmů při náboženství a katechezích
Snad každý z nás někdy při náboženství využívá krátké filmy. Inspirací nám mohou být „Metodické náměty
k využití krátkých filmů ve výuce“.
V materiálu naleznete obecná pravidla pro práci s filmem se zaměřením na výuku náboženství, možnosti
práce s dětmi po zhlédnutí filmu, podrobné zdroje, odkud čerpat a dva konkrétní náměty na zařazení
krátkých filmů do výuky náboženství vycházejí z metodik pro výuku náboženství pro 5. a 7. ročník ZŠ. Vše
najdete v tomto dokumentu: https://kpc.doo.cz/wp-content/uploads/metodika-256.pdf
Zde vypisuji pouze obecně zdroje krátkých filmů:
 Salesiánské mediální centrum Brno - http://www.medialnivychova.org/videa.html
 Jeden svět na školách - https://www.jsns.cz/lekce#15221-medialni-vzdelavani
 You Tube - např. https://www.youtube.com/watch?v=Bet2NLto_pg
 Česká televize - https://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani
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 Max 7 - https://www.max7.org/sk/search?category=40
Webové stránky Max7 nabízejí různé biblické materiály. Tato celosvětová spolupráce volně slouží k práci na
poli Evangelizace, pomáhá dětem a mladým lidem žít život MAX, 7 dní v týdnu s Ježíšem. Využít můžeme
právě krátké animované filmy beze slov (např. na různá podobenství). Mezi jazyky zobrazení stránky si
můžeme vybrat slovenštinu.
Metodické inspirace
Metodické inspirace.cz mají sloužit učitelům náboženství a katechetům jako prostředí nových kvalitních
materiálů a nápadů, které vznikaly systematicky a prošly vyzkoušením v praxi. Z tohoto důvodu nejsou
všechny materiály k volnému stažení, ale přístup je podmíněn v některých případech přihlášením a alespoň
symbolickým poplatkem. Jako Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského se ze své
podstaty a poslání snaží přinášet nové podněty vedoucí ke zkvalitnění výuky náboženství ve školách i ve
farnostech.
Každý materiál, který není volně ke stažení, je alespoň z části přístupný k nahlédnutí. Budete-li mít o některý
z těchto materiálů zájem, obraťte se na e-mail kpc@doo.cz – budou vám zaslány platební instrukce a po
zaplacení i přístupové údaje k materiálu. http://metodickeinspirace.cz/
Na posledním Katechetickém kongresu jsme se mohli seznámit s metodou Lapbooku, někteří z nás ho jistě
i používá. Kromě Lapbooku ale ostravsko-opavské centrum nabízí:
 Svatý Mikuláš – Člověk plný Boží lásky
 Biblické reálie
 Lapbook Návody a pracovní listy k tisku. Vhodné pro malé skupiny žáků, pro spojené skupiny žáků z různých
ročníků, kde není možné vyučovat podle metodiky pro určitý ročník, a pro katechezi v rodině. Soubor Advent
a Vánoce obsahuje materiál na 5 - 7 vyučovacích hodin, soubor Půst a Velikonoce až na 8 vyučovacích hodin.
Se souborem Církevní rok se pracuje průběžně během celého školního roku.
 Zve Bůh na slavnost všechny lidi? - Metodický materiál pro výuku náboženství ve 3. - 5. ročníku
 Utvářet život - Metodický materiál pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy

ČASOPIS NEZBEDA
https://casopisnezbeda.cz/
Komiksový sešit 1, 2, 3, 4
Kreslené příběhy party Kamarádů Nacházejí čtenáři na stránkách Nezbedy od roku 1994. Autorem příběhů
i komiksového zpracování je Jan Hora. Každý rok vyjde jedenáct pokračování. Kamarádi patří na stránkách
Nezbedy k autorovým nejrozsáhlejším dílům. Jeden Komiksový sešit stojí 50 Kč.
Setkání s biblickými postavami
Příběhy, které vyšly v dětském křesťanském časopise Nezbeda v letech 2009 až 2015
Formou rozhovorů jsou zde představovány některé biblické postavy. Na čtenáři pak je, aby
poznal, s kým byl rozhovor veden. K tomu může napomoci také nápověda, v níž je uvedeno,
v které části Bible se o postavě píše. Rok 2019, 65 příběhů – rozhovorů, cena 55 Kč
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BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
Hra Odkryj příběh
V nabídce je 5 her na téma: Josef a jeho bratři, Narození Ježíše, Marnotratný syn, Ukřižování Ježíše a David
a Goliáš.
Cílem každé hry je nejen sestavení obrázku z 20 kartiček, ale pomocí otázek i zapamatování celého příběhu.
Obrázek nejprve rozstříháme na 20 kartiček. Na rubu každé kartičky je otázka k danému biblickému příběhu
Cílem hry je (kromě sestavení obrázku) zapamatování si celého příběhu.
Hra obsahuje: 20 kartiček s otázkami (10 lehčích a 10 těžších otázek), 1 kartu správných odpovědí a krabičku
na kartičky. Jedna hra za 20 Kč, sada her za 85 Kč.
Patříme k sobě?
Nyní 56 karet v krabičce vám umožní zahrát si hned čtyři hry - BERU! • PEXESO •
PEXESO TROCHU JINAK • KOMBINOVANÉ PEXESO. Balíček obsahuje 28 biblických
postav, které tvoří 14 párů patřících významově k sobě. Obě karty každého páru
mají proužek stejné barvy (např. Adam a Eva, Mojžíš a faraón atd.). Všechny hry
jsou určeny pro 2 a více hráčů. Cena 99 Kč.
Sada kostek modliteb
Výhodná nabídka! Sada sedmi modlitebních kostek za výhodnou cenu (sleva 15%),
kterou můžete využít jako dárek pro své blízké i přátele.
Bůh slyší tvé modlitby, Dětské modlitby, Modlitby v Těžkých chvílích, Modlitby pro
manžele a rodinu, …

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
Michal Zamkovský - Sedm kroků k dobré zpovědi
Tato knížka není jen zpovědním zrcadlem či seznamem hříchů, kterých se dopouštíme, ale
především praktickým pomocníkem, který nám ukazuje, jak se vrátit zpět k milosrdnému
Otci. Průvodcem na této cestě je známý slovenský redemptorista Michal Zamkovský.
Brož., 72 s., cena 125 Kč
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Jacques Philippe - 9 dní modliteb za vnitřní pokoj
Během této novény prosíme o milost, abychom získali do svého srdce Boží pokoj, a to
hlubším způsobem, hojněji, abychom byli schopni předávat ho lidem kolem sebe.
Brož., 80 s., cena 95 Kč

Brigitte Endresová - Jáchym a Desatero
Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže
nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka tak zajímavá a zábavná jako model letadélka, který
chce spolu se svým dědou v nejbližších dnech postavit. A vůbec, proč by mu měl Bůh pořád
něco přikazovat? Naštěstí je tu dědeček, který Jáchymovi ukazuje, že stavět letadélko bez
návodu a žít bez Desatera je v lecčem velmi podobné. Tak jako by se model Racek S4
nevznesl do vzduchu, kdyby nebyl postaven podle stavebního plánku, i člověk by se mohl bez
Boží rady v životě pěkně spálit. / Váz., 128 s. cena 225 Kč
Maria Grace Dateno FSP - Odhalení za úsvitu
Výpravy do doby Ježíšovy, série příběhů pro děti ve věku 6–9 let. V celkem 6 dílech budou tři
děti žijící v současnosti zažívat velká dobrodružství pokaždé, když se dostanou do Ježíšovy
doby. K tomu nedochází náhodně, ale pokaždé se tak děje, když řeší nějaký „problém“. Cesta
v čase zpět a zkušenosti, které tam nasbírají, jim pomohou v realitě řešit otázky tak, jak nás
tomu učí evangelium. V závěrečném dílu se sourozenci opět vrátí do časů Ježíšových,
konkrétně do města plného vojáků a děsivé temnoty, kde se stalo něco strašného… Přišli
snad i tentokrát příliš pozdě na to, aby se setkali s Ježíšem? / Brož., 88 s., cena 99 Kč
Zofia Kossaková – Beze zbraně
Ve svém románu Beze zbraně se polská autorka Zofia Kossaková vrací do pohnuté doby 12.
a 13. století a líčí prostředí, jež tvoří pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na historickonáboženském podkladu pak rozvíjí několik příběhů tehdejších představitelů náboženské,
politické a kulturní Evropy, ať už je to nezáviděníhodný úděl kardinála Pelagia, který svou
pýchou a nezkušeností zničí celé křižácké vojsko, či milostný románek nového
jeruzalémského krále Jana de Brienne s tragickými následky, nebo vrchol slávy a vnitřní
přerod slavného trubadúra Viléma Diviniho. Mezi těmito velikány vykresluje méně známý
úsek života sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu františkánů, který nakonec sám a beze
zbraně dosáhne toho, co se mnohatisícovým vojskům nepodařilo, když si svou radostí
a odvahou získá srdce velkého a obávaného sultána a zachraňuje to, co se zdálo být
nenávratně ztraceno. / Váz., 440 str., cena 395 Kč
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Velký diář na rok 2020 s liturgickým kalendářem
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy se zlatou ražbou. Ke
každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na
liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého měsíce jsou
uvedeny úmysly Apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také dostatečný prostor na poznámky,
přehledný měsíční kalendář na roky 2020 a 2021 a další praktické informace. Do každého
dne Vás uvede citát, který byl vybrán z knih vydaných v našem nakladatelství.
Váz., 392 s., cena 200 Kč
Evangelium na každý den 2020
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat
evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým
komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2020 připravil kolektiv autorů. Evangelium dne je
uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace
o slavnosti, svátku či památce daného dne. Brož., 488 s., cena 109 Kč
papež František - Síla povolání - zasvěcený život dnes
Rozhovor s Fernandem Pradem CMF
Poutavý rozhovor s papežem Františkem o řeholním životě v dnešním světě.
Prožívejte radost ze svého zasvěcení. Buďte radostným svědectvím tohoto zasvěcení. Mladí
lidé to uvidí a také oni se odhodlají, protože budou vnímat sílu povolání. Pokud však uvidí jen
lidi znuděné, kteří neumějí řešit své konflikty, nepůjdou za vámi, nepřidají se. Důležité je tedy
svědectví radostného zasvěcení. … Ježíšova přítomnost je nade vše. Právě v tom spočívá síla
zasvěceného života.
Brož., 120 str., 120 x 190 mm, 135 Kč

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
papež František - Christus vivit - Kristus žije
Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy
víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se
nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018.
Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov,
autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost
i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.
Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu.
Brož., 128 str., cena 99 Kč
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Pierre-Hervé Grosjean - Milovat doopravdy
Otec Grosjean zná mladé lidi velmi dobře, vždyť se s nimi setkává, naslouchá jim a doprovází
je už celé roky. Ze své kněžské zkušenosti a svých přednášek vybral to nejlepší, aby je
povzbudil a odpověděl na všechny jejich otázky týkající se budování opravdové lásky.
Tato knížka není ani kázání o morálce, ani soubor nějakých pravidel. Obrací se na mladé lidi
ve věku patnácti až dvaceti dvou let a předkládá jim k úvaze myšlenky, které mají napomoci
jejich osobnímu růstu a připravit je na opravdovou lásku.
Velmi ji ocení i dospělí, kteří chtějí svým dospívajícím dětem předat správnou a nezkreslenou
představu o tom, co je to opravdová láska.
Brož., 96 str., cena 189 Kč
Neal Lozano - Pět klíčů modlitby za osvobození
Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde
reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali
osvobození. Jeden z jeho hlavních objevů tkví v tom, že lidé napadení ďáblem většinou
nejsou „posedlí“, ale něčím spoutaní, vnitřně zotročení. Nejsou zlí, ale v podstatě dobří.
S výjimkou těžkých případů jim mohou pomoci i obyčejní křesťané prostřednictvím modlitby.
Výjimečně dobrý a praktický průvodce ukazuje, jak přijímat pomoc i jak pomáhat lidem, kteří
osvobození potřebují.
Brož., 248 stran, 349 Kč
Tomáš Kutil - V Boží režii - Rozhovor s Františkem Radkovským
Život Františka Radkovského byl plný překážek, on je ale s Boží pomocí dovedl vždy překonat.
„Pečlivě si mě připravoval. Vše, co jsem zažil a naučil se, se mi později hodilo. Bylo to zkrátka
v Boží režii,“ říká skromně. V knižním rozhovoru popisuje svou cestu k biskupské službě
i zakládání plzeňské diecéze takříkajíc na zelené louce.
Co mu pomohlo přečkat a bez větší úhony přežít dobu nesvobody? Kde leží duchovní základy
jeho života? Odkud čerpá potřebný nadhled i rozhled? Co považuje za největší úspěchy
v hledání porozumění mezi církvemi, ve kterém se tak angažoval? Bylo těžké předat diecézi
svému nástupci? A proč tak rád hovoří o Turínském plátně?
Čtenář v knize nenajde jen vzpomínky. Biskup František se dívá dopředu a uvažuje o výzvách,
které stojí před církví i společností.
Vázaná, 224 stran, 329 Kč

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
VAŠE DCK
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VIKARIÁTNÍ PŘÍLOHA - PRÁZDNINOVÉ DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Vikariát Tábor
Prázdninový pobyt dětí v Žumberku
Děti z farnosti Jistebnice měly možnost prožít týden svých letošních letních prázdnin na faře v Žumberku –
v krásném prostředí Novohradských hor, kde je stále ještě čistý vzduch a lišky prý tady dávají dobrou noc.
Dvacítka dětí spolu se svými vedoucími v pátek 2. srpna 2019 rychle zaplnila prostory udržované fary a také
rozlehlé zahrady a dvora (velké díky patří Jardovi za celodenní práci s křovinořezem!). Hlavním tématem
tohoto farního pobytu byla (jak jinak v roce 30. výročí svatořečení) postava svaté Anežky Přemyslovny. Děti
se zábavnou formou – prostřednictvím mnoha her a soutěží postupně seznamovaly s pohnutým životem této
české princezny, řeholnice a světice a jejími zásluhami pro naši zem. Mohly také poznávat přírodní krásy
tohoto odlehlého koutu Jižních Čech – ať již přímo v okolí tvrze Žumberk nebo v nedaleké přírodní památce
Tereziino údolí.
A čas byl také na sportování – letošním hitem byl
paddleboarding (děkujeme za zapůjčení!) na obnoveném
starém rybníce přímo pod budovou krásně opraveného
opevněného areálu tvrze. Samotnou pozdně gotickou tvrz
(renesančně přestavěnou) jsme samozřejmě navštívili také –
je zde muzejní expozice lidového malovaného nábytku. Při
mši svaté, kterou sloužil nový jistebnický farář P. Pavel
Němec na závěr tábora, jsme se dostali i do dalšího
historicky cenného objektu v Žumberku – kostela Stětí
svatého Jana Křtitele, pozdně goticky přestavěného na

ojedinělé čtyřlodí. Na Sonnenbergu – Slunečním vrchu, jak se Žumberk původně jmenoval, jsme prožili
krásný prázdninový týden. Velké poděkování patří všem vedoucím – studentům, kteří svůj vlastní
odpočinkový čas s plným nasazením věnovali dětem, P. Davidovi Miklušovi za nedělní bohoslužbu přímo na
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farní zahradě a skvělé kreativní kuchařce Janě, která dokázala připravit i „večeři snů“. Na závěr pár
romantických slov od jednoho z vedoucích: „Krásnější noční oblohu, než tady, v Žumberku, jsem ještě
neviděl.“ – no, může být lepší reklama pro návštěvu tohoto místa?

Vikariát Strakonice
Tábory ve Volenicích
Na faře ve Volenicích byly dva tábory v termínech 30. 6. – 5. 7. 2019 (účast 20 dětí) a 7. 7. - 12. 7. 2019 (22
dětí). Celotáborová hra byla zaměřena na téma „Mezi nebem a zemí,“ kdy se každý den organizátoři Hanka
a Míra Čapkovi s dětmi zabývali konkrétní svátostí nebo svátostmi v rámci katechezí. Chtěli dětem představit
svátosti jako Boží doteky v našich životech. Další inspirací byla dobrodružná kniha Pět neděl v balónu od Julia
Verna. Každý den děti získávaly body za soutěže a na konci dne se vyhodnotilo pořadí týmů. Důležité bylo,
aby každý zažil a pochopil, že je Bohem milovaným dítětem a svátosti jsou viditelnými Božími znameními
neviditelné Boží milosti – viditelné a hmatatelné doteky Boha v lidském životě. Ten prožíváme ve
společenství a ne sami. Bůh je s námi, ať jsme dole nebo nahoře podobně jako balon.
Na závěr tábora všichni obdrželi dva výtisky časopisu Duha (jeden zaměřený na svátosti jako symbol
propojení nebe se zemí a druhý zaměřený na modlitby jako symbol propojení země s nebem) a zlatou
medaili se smajlíkem a balonem s nápisem Mezi nebem a zemí – Volenice 2019.

Slova manželů Čapkových: Tábory a víkendovky se odehrávají na faře ve Volenicích již minimálně 10 let. Při
výuce náboženství a práci s mládeží v našich farnostech se nám ukázalo, že děti a mladí potřebují prostor
a čas pro společné setkávání. Jde nám o to, aby se děti mezi sebou znaly, poznávaly a byly spolu rády. Pokud
ve svém středu mají i prostor pro přesah = Boha, jsme spokojení. Těchto nekomerčních míst stále ubývá.
Faru a okolí si musíme sami postupně připravovat na tyto akce. Letos jsme dokončili svépomocí opravu
sociálů a kuchyně. Budeme rádi, pokud toto místo bude nadále sloužit k účelu, ke kterému jej naši předkové
postavili a zvelebovali. Kdo by chtěl tuto možnost ubytování využít, je vítán.
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Podívat se až na kraj světa a poznat, jak se kde žije – to byl cíl naší cesty!
V úterý 6. srpna jsme vyrazili ze Ktiše a hned první zastávka byla na Antarktidě. Během dalších dní jsme
navštívili Afriku, Rusko, Čínu, dokonce i pro nás neznámou oblast Thajska a Laosu a velmi zajímavou
zastávkou naší cesty byl „plastový kontinent“. Společně jsme těmito oblastmi projížděli, setkávali se
s tamějšími problémy a viděli, jak se tam lidem žije.
Poslední den jsme dorazili do konce. I když jsme každou oblast jen navštívili a nedokázali tamějším
problémům zabránit, pochopili jsme důvod naší mise – cesta byla cíl a my měli možnost se o všech situacích
dozvědět, rozšířit si obzory a mít povědomí o tom, jak se kde žije. A třeba začít ve svém životě dělat něco,
čím bychom nepřispívali ke zvětšování plastového kontinentu.

Veliké
díky
patří
všem
účastníkům, se kterými jsme
vytvořili nádherné společenství.
Dále také všem vedoucím za
jejich skvělé nápady, hry
a nasazení během tábora. Díky
patří samozřejmě i naším
výborným kuchařům.
A největší dík za všechno patří
Bohu. Za tábor Vodňany
Anna Hunešová

Příměstský tábor ve Strakonicích
V týdnu 26. - 30. 8. 2019 se podruhé uskuteční program pro děti ve formě příměstského tábora na
strakonické faře. Program připravuje v koordinaci s farářem místní mládež a tématy jednotlivých dnů jsou
letos biblické zastávky, tedy průřez důležitými momenty v dějinách spásy. První den s úžasem nad stvořením
a životem, který je však narušen hříchem. Druhý den nás bude provázet Noemův příběh. Následovat budou
události spojené s Mojžíšem a vyvedením z Egypta. Ve čtvrtek nám bude inspirací Maria, její postoj
a vnímavost k Bohu a její blízkost Kristu. Vyvrcholením bude den věnovaný Ježíši Kristu - tomu, co pro nás
vykonal až po jeho zmrtvýchvstání a prázdný hrob.
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Vikariát Pelhřimov
Farní tábor farnosti Pelhřimov
Farní tábor jsme zahájili v neděli 7. 7. Letošní téma se neslo v duchu prvotních křesťanů. Děti zakusily, jaké to
je, když někdo neuznává jejich víru. Musely se střetnout s císařem Nerem i jeho vojáky. Nejdříve před nimi
utekly, ale díky podpoře svatého Petra se vzchopily a postavili se Nerovi i vojákům čelem. Někteří pak přešli
i na křesťanskou víru. Nero, než aby uznal Ježíše jako Pána, zbaběle utekl.
Týden plný dějových zvratů i zajímavých her si děti i vedoucí velmi užili. Už se těšíme na příští rok.

Bělá u Hořepníku – farnost Lukavec
Tábor se nám vydařil, měli jsme 26
dětí, o které se starali dvě kuchařky,
3 dospěláci a 5 mladých pomocníků.
Letos jsme procestovali celý svět,
poznali jsme jednotlivé kontinenty
a v nich navštívili mnoho zemí. Často
jsme museli přejít přes hranice
a osvědčit se v mateřském jazyce té
země.
Vše
bylo
zaznamenáno
v cestovním pase.
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Ale hlavně jsme se zamýšleli, proč vlastně
cestovat? Velkou pomocí nám při tom bylo
setkání s různými cestovateli. Tak jsme se
třeba potkali s českým misionářem
a jezuitou, který jako první zmapoval povodí
Amazonky,
Samuelem
Fritzem,
se
Zikmundem a Hanzelkou na jejich druhé
cestě Asií v Tatře 805 nebo s horolezcem
R. Messnerem při zdolávání osmitisícovek
v Himálaji. Od místního trempa jsme se
dozvěděli, co si zabalit na cesty, jak nejlépe
přespat pod širákem a šli jsme to
i vyzkoušet. Posledním vzácným hostem byl skot Magnus s rodinou, který nám velmi zajímavě vyprávěl, jak
vznikla organizace Mary's Meals, která pomáhá dětem z nejchudších částí světa a jak bychom mohli pomoci
i my.
Cestovali jsme rádi, ale domů jsme se za zpěvu českých písniček těšili všichni.

Vikariát Prachatice
AMAZONKY A VLAŠTOVKY - DEMDAAL letní setkání dětí a mládeže na Eustachu 2019
Na Eustachu to letos žilo velkou námořní plavbou. 115 námořníků se 28. července nalodilo na Divokou kočku
s cílem zažít velké dobrodružství ve vlnách oceánu.
Zastihla nás však zkáza lodi v čínských vodách a po návštěvě u tajkuna Čanga jsme se stali zajatci slečny Lee.
Pod jejím vedením jsme byli nuceni učit se pilně latinu a prozkoumávali jsme ostrovy. Setkali jsme se
s tajkunem Wu, situace se pro nás zkomplikovala, hrozila nám poprava. Během velké dračí slavnosti, které
jsme se zúčastnili, nám slečna Lee dopomohla k útěku. Věnovala nám velkou loď Stříbrný měsíc a tak jsme
7. 8. šťastně odpluli domů.
Cílem setkání nebyl jen poutavý herní příběh, ale bylo to zejména široké společenství vzájemných potkávání
se, budování vztahů, přemýšlení
o přesahu a smyslu prožitých chvil.
Byli jsme spolu a snažili jsme se být
jeden pro druhého. Děkujeme za
jakoukoli pomoc a podporu, za
všechny dary, modlitby i duchovní
doprovázení.
Alespoň částečně je možné
nahlédnout atmosféru setkání na
www.facebook.com/demdaaal
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Vikariát Písek
Tábor v Železné Rudě pro děti z Dřítně (vikariát ČB venkov) a pro ministranty z Protivína (vikariát Písek)
První letošní tábor se uskutečnil v Železné Rudě. Na táboře byly děti z náboženství ze Dřítně a první skupina
ministrantů z Protivína. Skupina byla poskládána
z dětí, které letos poprvé přijaly Pána Ježíše. Tábor
proto nesl název „Jak přijímání Těla a Krve Páně mění
můj život“. V dopoledním bloku byly pro děti
připravené katecheze, kde se zamýšlely např. nad
otázkami:
Jak
často se mám mýt
od hříchů? Kdo
mě zve ke svému
stolu? Eucharistie
lékem
věčného
života? ap.
Odpoledne
následovaly výlety po krásách Šumavy. Navštívili jsme např. vlky v Srní,
katakomby v Klatovech, vrchol Špičák, projeli se parním vlakem. Děti si
z tábora odvezly mnoho zážitků, někteří z nich poprvé v životě viděly krásy
Šumavy.
Prázdninový pobyt pro děti v Mirovicích
Ve dnech 5. - 11. 8. se v Mirovicích na faře
uskutečnil křesťanský prázdninový pobyt pro
děti. Akce se účastnilo celkem 17 dětí ve věku 7 13 let.
Pobyt na mirovické faře dětem představil
Ježíšovo kázání na hoře. Do jednotlivých
blahoslavenství děti uváděly krátké scénky či
katecheze. Denní téma vhodně rozvíjely hry
a tvořivé aktivity. Téměř každodenní součástí
programu byla mše svatá sloužená mirovickým
duchovním správcem, otcem Mariuszem
Klimczukem a březnickým otcem Jozefem
Gumenickým. Dostalo se i na táborák
a oblíbenou noční hru.
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Závěrem článku bych jménem organizátorů ráda
poděkovala mirovickému otci Mariuszi Klimczukovi za
poskytnuté zázemí na mirovické faře a všem ostatním,
kdo nás podpořili skutkem či modlitbou.
Jménem organizátorů Jarka Blažková

„Anežka Česká“ v Chrašticích
Během pobytu zažily děti něco z doby středověku a vyzkoušely si to, co
lidé v té době považovali za všední
život. Dozvěděly se mnohé i ze
života šlechty a hlavně ze života sv.
Anežky, od jejího svatořečení
uplyne letos 30 let. Zahrály si i hry
našich předků. Během pobytu se
uskutečnil i výlet do Prahy, kde
mimo jiné uviděly kostel sv.
Haštala a Anežský klášter. Vyhrát si
mohly na dětském ostrově.
Zážitkem byly hlavně jízdy vlakem,
metrem, tramvajemi a lanovkou na
Petřín. V dalších dnech je čekalo
ještě koupání ve venkovním
koupališti v Příbrami a pak nově otevřená naučná stezka Tušilka.

Vikariát Jindřichův Hradec
Tábor pro děti nejen ze Suchdola nad Lužnicí
S dětmi jsme tábor opět prožívali na faře v Nové Cerekvi.
Tentokrát na téma Noemova archa, které jsme již prožili před
deseti lety na stejném místě. Shodného toho ale moc
pochopitelně nebylo, snad jen asi sedm lidí, kteří jsou o těch 10 let
starší … Právě že dvě tenkrát ještě malé holky, dnes již velmi
šikovné vedoucí, na to nezapomněly a pro děti ve spolupráci s
námi staršími to nachystaly. A tak děti podle čtyř indicií
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poznávaly každý den dvě zvířátka, indicie byly seřazené od těch nejtěžších po nejlehčí, například jelena
poznávaly podle: větrníku, lesa, Smolíčka, šestnácteráka, nemile nás překvapilo, že dvě skupiny to podle
Smolíčka nepoznaly. Na nějaké vlastnosti, přednosti daného zvířete pak měly skupiny dětí, které byly čtyři,
soutěže a hry. Při jelenovi to bylo shazování kornoutů na hlavě nebo prokazování mrštnosti uhýbáním
střelcům s vodními pistolkami. Při hrách a soutěžích děti zažily plno legrace, při čemž se učily vzájemnému
podporování a důvěře. Večer se samozřejmě seznamovaly s příběhem Noema s tím, že Bůh byl stále s ním.
Na příkladu událostí, v jakých se Noe zrovna nacházel, jsme si ukazovali, že Bůh chce být s člověkem v každé
jeho situaci. Děti také mohly soutěžit o poháry v několika turnajích, třeba v pétanque či indiánské hře. Den
jsme začínali i končili společným zamyšlením o tom, jaký je Bůh a modlitbou. Týden jako vždy utekl rychle,
ani jsme nevěděli jak. Dá-li Pán, sejdeme se za rok zase a možná na jiném, Suchdolu bližším místě.
Iva Hojková
Cesta kolem světa v Majdaleně
Takový byl název farního tábora v Majdaleně u Třeboně. Zúčastnilo
se ho 41 dětí a 34 dospělých. Všichni jsme se vydali poznávat cizí
kontinenty a při tom myslet na všechny misionáře, kteří působí na
různých místech světa. Děti byly rozděleny do čtyř družin a každá
družina měla za úkol postavit misijní most. K tomu sloužily malé
cihličky z polystyrenu, které družiny získávaly v různých soutěžích.
Každý den byl věnován jinému kontinentu a soutěže byly podle
toho také připraveny. Naučili jsme se např. jíst rýži hůlkami, rýžovat
zlato, nosit vodu na hlavě atd. Odpoledne jsme vyráběli různé věci
pro misijní jarmark, abychom pomohli misiím i konkrétně. Tábor byl
zahájen mší sv., kterou sloužil P. Martin Bětuňák a také celému
táborovému týdnu požehnal. I díky tomu jsme se měli opravdu moc
hezky, užili jsme si sluníčka a koupání, přestože kolem v té době
byly v jihočeském kraji časté bouřky a deště. Martina Fürstová
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Vikariát České Budějovice město i venkov
Příměstské tábory v Trhových Svinech
V Trhových Svinech jsme již potřetí nabízeli rodičům dva příměstské tábory, jeden s atletickým zaměřením
“Vzhůru na Olympos”, který se konal třetí týden v červenci a farní tábor “Staň se detektivem – PoPouPo",
který se konal druhý týden v srpnu. Oba tábora byly plně obsazeny; 21 dětí a 18 dětí.
V atletickém táboře se děti na krátkou dobu (v pondělí) staly bájnou postavou Héraklem, kdy musely plnit
různé úkoly a tím si zdokonalovaly některé z vlastností – síla, píle, vytrvalost. V dalších dnech se vrátily do
minulosti a mohly si vyzkoušet různé disciplíny, které byly součástí Antických olympijských her, např.: běh
jednoho stadia, běh těžkooděnců, básnictví, rétorika, tanec, pentatlon. Také se podařilo zdolat nejvyšší bod
na Olympu. Během celého tábora získávaly děti různé indicie, a nakonec se jim zdařila rozluštit tajuplná
tajenka. Všechny děti se staly olympijskými vítězi a byly dekorované “vavřínovým” věncem vítězů.
Na farním táboře podnikly děti Podivuhodnou pouť pouští. První den děti ztratily boty v tekutých pískách
a byly nuceny jíti bosé kritickým pásmem. Měly hlad, žízeň a bylo jim hrozné horko. Musely zavolat prvního
pomocníka Bratra Píseň – svatého Františka, který jim pomohl překonat obtíže. Druhý den se vydaly na Dračí
stezku a musely bojovat s drakem. Samy to nezvládly a zase zavolaly pomocníka Drakobijce – svatého Jiří,
který jim pomohl draka překonat. Třetí den se děti vydaly s Krásnou paní na její hrad – svatou Zdislavou,
která jim dala důležité rady, jak se dostat k prameni Dobrého pastýře. Bylo potřeba překonat most a to tak,
že nikdo nesměl myslet jen na sebe, protože dál by pokračovat nemohl. A poslední den zbývalo najít
Pastýřův pramen a zjistit, jaký kdo je. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všem se to nakonec podařilo. Každý
zjistil, že se stal “Vznešeným rytířem” ve službách Dobrého pastýře. Ludmila Veselá
Srpnové výlety pro děti z Českých Budějovic, z Borovan a z okolí
S Lídou Tröstlovou jsme nabídly
dětem dva výlety v srpnu. V úterý
6. 8. jsme vyrazili do „mého“
Suchdola k nám na statek, kde bratr
s našimi synovci dětem ukázal oslice –
Rikynu a její oslátko Alžbětku, které
na konci srpna byl jeden rok. Děti se
také mazlily s Viktorkou, jež není
v příbuzenském vztahu s dalšími
dvěma oslicemi a je malého vzrůstu,
takže ač je starší (ve svých třech
letech skoro dospělá), tak je menší
než Alžbětka. Na nejstarší Riky se
mohly děti svézt. Dospělý osel může
na sobě vézt jezdce do 25% své váhy,
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takže se na ní povozily všechny děti (tak do 60 kg). Statek je asi 200 m po cestě od silnice, takže terén byl
výborný k projížďkám. Rikina byla úžasně trpělivá a stejně tak i bratr, který s Riki stále chodil a starší synovec,
který zase pořád vodil Viktorku. Poté jsme přešli na faru, kde jsme snědli to, co jsme měli v batůžkách
a občerstvení jsme završili v cukrárně vedle kostela výbornou zmrzlinou. Po prohlídce kostela sv. Mikuláše
a modlitbě jsme se vydali zpátky do Jílovic, Borovan, Ledenic či Českých Budějovic.

Ve čtvrtek 8. 8. jsme se sešli v Trocnově v muzeu a památníku Jana Žižky. My jsme přijeli z Budějovic vlakem,
z Borovan došli pěšky. Po prohlídce muzea, kdy děti vyplnily testy a získaly certifikát, jsme přes les dorazili do
Radostic u Trocnova, odkud jsme jeli vlakem do Borovan. Zde jsme se občerstvili na faře a podívali se do
kostela. Lída Tröstlová mluvila totiž o tom, že socha sv. Jana Křtitele z kapličky, která kdysi stála na místě
narození Jana Žižky, je v kapli kostela. Matka Jana Žižku podle legendy porodila pod dubem, kde byla
schovaná před bouřkou. Pak jsme si v prostorách bývalého augustiniánského kostela prohlédli expozici
o železnici. Vstupenka je v podobě bývalých hnědých kartonových jízdenek, které si i já ze svého dětství
pamatuji. Oba výlety byly moc pěkné. Iva Hojková
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