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ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 2/2019 

 

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

Možná jste si hned v hlavičce oběžníku všimli jedné změny. A tou je, že Mikuláš není jen katechetický, ale 

bude nově přinášet informace ze všech center Pastoračního střediska. 

Na co se můžete v tomto čísle Mikuláše těšit? Nejdřív představíme Pastorační středisko, co pro Vás 

připravilo či co chystá. Z centra pro katechezi si budete moci stáhnout materiály o sv. Anežce České. Mgr. 

Ludmila Veselá dokončila přípravu ke svatému přijímání, která bude také ke stažení. Nemůžeme vynechat ani 

projekt Nulový hlad, křížovky pro děti spolu se Slovem života, které vychází každý měsíc v Setkání,  

a Minikatecheze. Mezi chystanými událostmi najdete přednášku o sv. Anežce České od P. Iva Prokopa, 

Setkání zasloužilých katechetů, program o Mikuláši pro děti v Č. Budějovicích a Adventní duchovní obnovu 

pro katechety. Své aktivity a nabídky nám také představí Centrum pro rodinu, např. kurz na přípravu 

manželství, přednášku „Shodneme – neshodneme se ve víře?“, setkání rodin v Panském domě v Rožmitále 

pod Třemšínem, přednášku Rodina a virtuální sítě, a bohoslužbu „Světlo se šíří světem“. Centrum pro seniory 

pořádá program Doznívání Vánoc, který můžeme nabídnout v domovech pro seniory. Z centra pro misie  

a evangelizaci se dozvíme něco o prožité Misijní neděli a o chystaných akcí jako jsou adventní trhy s dětmi, 

Benefiční koncert milevských sborů pro missio na Klokotech a Pouť misijních klubek v Pelhřimově.  Centrum 

pro mládež nabízí mimo jiné organizace víkendu pro farnosti Be cool, duchovní obnovu pro mládež 

v Prachaticích či Silvestr 2019 na Hosíně.  

Na dalších stránkách si budete moci vybrat z některých jiných aktivit, třeba pouť ke sv. Anežce České  

v Č. Velenicích. Také se můžete procházet různými pomůckami na náboženství či katechezi.  

A nakonec vás čeká trochu čtení a ohlédnutí za některými událostmi, které jsou hlavně misijního rázu.   

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. 
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER 
 

https://prolidi.bcb.cz/ 

CENTRUM PRO KATECHEZI 

30. výročí svatořečení sv. Anežky České 

Letos oslavíme 30. výročí svatořečení sv. Anežky České. Připravili jsme materiály, které můžete použít ve 

farnostech k připomenutí a oslavě této velké postavy českých dějin. 

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2019-10-30-vyroci-svatoreceni-sv-anezky-ceske 

Mezi materiály také najdete program pro školy „Princezna, která si vzala největšího Krále“, jenž je ke stažení 

také zde: https://prolidi.bcb.cz/cs/vstupy-do-skol-katecheti 
 

Přednáška o sv. Anežce České 

Ve čtvrtek 14. 11. bude přednáška o sv. Anežce České od P. Iva Prokopa, vikáře jindřichohradeckého vikariátu 

v horním sále Děkanství v Č. Budějovicích (vchod z Hroznovy ulice), začátek v 8.30. 
 

Příprava na 1. svaté přijímání 

Mgr. Ludmila Veselá vytvořila přípravu na 1. svaté přijímání ve 14 lekcích. Bude možnost si ji stáhnout na 

webu Pastoračního střediska – Diecézní centrum pro katechezi – Materiály. 

https://prolidi.bcb.cz/cs/materialy-katecheti 
 

Projekt do škol "Nulový hlad" 

Již od konce září ve školách nabízíme projekt „Nulový hlad“. 

Cílem tohoto projektu je seznámit děti s existující chudobou ve světě a pokusit se je motivovat k tomu, že  

i ony mají možnost změnit situaci lidí, kteří trpí nedostatkem stravy nebo se naopak stravují velmi nezdravě. 

Nejlepší způsob, jak na to, je začít sám/a u sebe. https://prolidi.bcb.cz/cs/projekt-do-skol-katecheti 
 

Křížovky v Setkání  

Křížovky na každý měsíc podle věty z Písma sv. pro děti a mládež vychází v diecézním měsíčníku Setkání. Lze 

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@dicb.cz. Na tři výherce čeká každý měsíc odměna.  
 

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 novém webu https://prolidi.bcb.cz/. 1. adventní nedělí začíná cyklus A, 

který je také ke stažení. 
 

Scénáře na divadelní hry a scénky 

Na našem webu jsou ke stažení divadelní scénky, např. vánoční scénky či scénka o sv. Mikuláši. Web 

prolidi.bcb.cz – Kdo jsme – Diecézní centrum pro katechezi – Materiály - Metodiky 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2019-10-30-vyroci-svatoreceni-sv-anezky-ceske
https://prolidi.bcb.cz/cs/vstupy-do-skol-katecheti
https://prolidi.bcb.cz/cs/materialy-katecheti
https://prolidi.bcb.cz/cs/projekt-do-skol-katecheti
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti
mailto:katechetky@dicb.cz
https://prolidi.bcb.cz/
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Setkání zasloužilých katechetů  

Zasloužilé katechety pozveme jako každý rok na společné setkání, při kterém budeme moct zavzpomínat  

a sdílet se. Bude v pondělí 2. 12., začátek 9.00 mší sv. v kapli na Teologické fakultě a následně posezení 

v dolním sále na Děkanství (vstup naproti sakristii v katedrále sv. Mikuláše). Poté bychom se přesunuli na 

oběd ke Třem sedlákům. Všichni zasloužilí katecheti dostanou pozvánku, budeme ale rádi, když ty, které 

máte kolem sebe, sami pozvete na toto setkání.  
 

Mikuláš ve čtvrtek 5. 12. 2019 v Č. Budějovicích 

V Českých Budějovicích se ve spolupráci Magistrátu města a Diecézního centra pro katechezi uskuteční 

program ke sv. Mikuláši ve čtvrtek 5. 12. 2019. Pro děti bude připravený program od 15.30 do 17.00 ve 

výstavním sále radnice (za IKS): výtvarná dílnička, kreslený film o sv. Mikuláši, setkání s Mikulášem + 

fotokoutek. Od 17.00 potom vystoupí Mikuláš na podiu na náměstí. 
 

Adventní duchovní obnova pro katechety s P. Martinem Sedloňem 

„BÝT PRO DRUHÉ MOSTEM K BOHU“ 

13. 12. – 15. 12. 2019 Klokoty u Tábora 

Začínáme v pátek 13. 12. mší sv. v 17.00 a končíme v neděli 15. 12. cca v 11.30 obědem. Spací pytel s sebou. 

Doporučená cena, která zahrnuje ubytování a stravu, je 600,- Kč.  

Přihlášky posílejte na dck@bcb.cz nebo na tel. č. 731 402 820 nejpozději do 9. 12. 2019. 
 

CENTRUM PRO RODINU 
 

Podzimní kurz přípravy manželství 

DCR pořádá Podzimní kurz přípravy na manželství (civilní i církevní) s 6 setkáními. Bude se konat 

vždy v pondělí večer od 19.30 do 21.00 hodin na faře v Ledenicích. Můžete si již dnes rezervovat čas na 

přípravu, přihlásit se na www.dcr.bcb.cz a těšit se na jednotlivá témata našeho podzimního kurzu. 

21. 10. Konflikty a jejich řešení; 4. 11.  Sexualita a rodičovství; 11. 11. Duchovní rozměr manželství; 

18. 11. Manželský slib 
 

Zveme na setkání rodičů po ztrátě dítěte „Nejste sami“. Koná se vždy poslední středu v měsíci v 17.30, 

v říjnu 30. 10. 2019 v sále Děkanství u sv. Mikuláše v přízemí., v listopadu 27. 11. tamtéž. Nabídněte prosím 

těm, kterých se akce týká. 
 

Dopoledne 9. 11. od 9.30 s názvem „Shodneme – neshodneme se ve víře“ bude určeno pro manžele 

různého vyznání nebo pro manželství, kde jeden z partnerů je věřící a druhý nevěřící, zváni jsou i ti, kteří řeší 

tyto otázky v mezigeneračním soužití. V programu bude přednáška zkušeného pastoralisty Mons. Aleše 

Opatrného, práce ve skupinkách, sdílení. Na akci je třeba se přihlásit z webových stránek. 

 

Zveme na oblíbené setkání rodin v Panském domě v Rožmitále pod Třemšínem, tentokrát už 22. – 24. 11. 

2019. Dodržíme obvyklé schéma dopolední přednášky zvlášť pro rodiče (během ní je zajištěno hlídání dětí)  

a další. Čeká Vás ticho a zastavení v krásném prostředí, ale i program pro celou rodinu, výroba adventních 

věnců, prostě dobrá příprava na adventní čas. Na akci je třeba se přihlásit z webových stránek. 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://dcr.bcb.cz/udalosti/Jarni-kurz-pripravy-na-manzelstvi.html
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Zveme na přednášku Rodina a virtuální sítě ve čtvrtek 28. 11. v 17h do Malého sálu Metropolu v Českých 

Budějovicích. Přednáška ing. Petra Šmída s kolegou spojená s praktickými ukázkami a diskuzí uvede do 

reality vlivu sociálních sítí na lidské vztahy a ukáže cestu k jejich řešení. 
 

DCR zve na setkání Světlo se šíří světem - bohoslužbu, které se koná 8. 12. ve 14h v kostele Obětování 

Panny Marie v Českých Budějovicích, při níž chceme pamatovat nejen na naše zemřelé děti, ale především 

na jejich rodiny a blízké, přátele. Po bohoslužbě nabízíme setkání u malého občerstvení  

v prostorách kláštera. 
 

CENTRUM PRO SENIORY 

Doznívání Vánoc  - pozvánka pro domovy pro seniory, kluby seniory apod. 

Vychutnejme si vánoční čas, zazpívejme si koledy a prožijme nezapomenutelné chvíle připomínající domov. 

Termín: 30. 12. 2019 - 3. 1. 2020. Hudební program zajišťuje kytarové duo AMDG - účinkující: Lenka 

Krištofová a kněz Tomas van Zavrel. Rezervace: vesela@bcb.cz 

www.besedyproseniory.cz 
 

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 

V tomto Mimořádném měsíci misií většina farností svou pozornost soustředila na Misijní neděli a misijní 

most modlitby. V příloze si budeme moct přečíst článek od Hanky Koukalové, o tom, jak v různých farnostech 

prožívali právě misijní neděli. A také se s námi podělila o poděkování, které jí dorazilo z Filipín z kláštera 

sester od Piety. 
 

Adventní trhy s dětmi: Daruj hračku pro misie 

V neděli 8. 12. od 9.00 do 14.00 na Náměstí Přemysla Otakara II. - Děti věnují svou hračku, aby pomohly 

dětem v misijních oblastech. Návštěvníci trhů si budou moct nějakou hračku vybrat a dát za ni příspěvek na 

misie. Akce je ve spolupráci s Diecézním centrem pro katechezi. 
 

Benefiční koncert milevských sborů pro missio 

8. 12. bude v 14.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech benefiční koncert milevských sborů pro 

Jižní Súdán. 
 

Pouť misijních klubek 

Pouť misijních klubek v naší diecézi proběhne v Pelhřimově v sobotu 14. 12. 2019. 

CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
 

      Víkend pro mladé Be cool 

     Nabídka pro farnosti: organizace víkendu BE COOL 

     Možno přijet kamkoliv, pro mládež od 12 do 16 let 

     Info: dcm@bcb.cz 

 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:vesela@bcb.cz
http://www.besedyproseniory.cz/
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Pozvánky přímo pro mladé: 

Na webových stránkách jsou vždy k určité události přiložené další potřebné informace, zvlášť co se týká 

přihlašování.  
  

Restart EnterCampu 2019 - Víkend pro všechny, kteří prožili EnterCamp (16-23 let) 

Příjezd: pátek 8. 11. do 19:00. Závěr: neděle 10. 11. cca v 13:00. Událost je na Facebooku. 

S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, oblečení dovnitř i ven, případně něco dobrého na zub... Doporučený 

příspěvek: 350 Kč. 
  

Duchovní obnova pro mládež v Prachaticích 

Nauč mě chodit po hladině aneb odevzdanost Bohu a co to prakticky znamená 

22. 11. (17:00) - 24. 11. 2019 (13:00), klášter Boromejek v Prachaticích 

Duchovně vede otec Tomas van Zavrel. 
 

Adventní duchovní obnova pro dívky v Prachaticích  

"Pane, nauč nás se modlit" (Lukáš 11,1) 

Kdy: 6. 12 - 8. 12. 2019 

Kde: V klášteře sester boromejek v Prachaticích Neumannova 142 

Obnovu povede P. Lukáš Bakajsa se sestrami boromejkami 

Duchovní obnova začíná v pátek v 17 hod. Odjezd: V neděli po obědě. Cena: Dobrovolná 

Věk: Od 17 do 35 let 

S sebou: Bibli, růženec, breviář, spacák, přezuvky, hodinky (pokud možno) 

* Přihlašujte se mailem nebo telefonicky 
 

Silvestr 2019 na Hosíně 

Chceš nejen přežít, ale skutečně prožít přelom roku? Neváhej a přijeď na Hosín! Čeká nás společenství 

starých a nových přátel, hry, modlitba, zamyšlení, pouť, zábavný večer a mnoho dalšího... 

Kdy: 30. 12 - 1. 1. 2020. Příjezd: Od 17:00-18:00 

Kde: Na faře Hosín  

Věk: Pro všechny od 13 let 

Cena: 350,- 

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY 
 

Pouť k svaté Anežce České v Českých Velenicích 
V naší diecézi najdeme jediný kostel svaté Anežky České, a to v Českých Velenicích. Před čtyřmi lety oslavil 80 

let od svého založení a posvěcení a nyní při pouti spolu se sv. Anežkou oslavíme 30 let od jejího svatořečení. 

Slavnostní mše svatá bude v sobotu 9. 11. ve 14.00. s novoknězem P. Mgr. MUDr. Martinem Moravcem, 

O.Cr. Mši sv. hudebně doprovodí kostelní sbor z Lomnice nad Lužnicí. Po mši svaté agapé na farní zahradě. 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále 
Ve dnech 11. – 13. 11. je Národní pouť v Římě k výročí svatořečení Anežky České. Po návratu poutníků z Říma 

bude v sobotu 16. listopadu, den před státním svátkem, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, 

emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.“ 

Sv. Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách 
Výstava uspořádaná Jihočeským muzeem u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové 

revoluce.  

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – výstava otevřená pro veřejnost od 25. října 2019 do 18. října 

2020 (úterý – neděle, svátky) od 9.00 do 17.30 

Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků akolytů a lektorů 
Biskupství českobudějovické srdečně zve všechny příslušné pastorační pomocníky na setkání kostelníků, 

varhaníků, sbormistrů, akolytů a lektorů. 

V sobotu 23. 11. 2019, Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha (ČB – Čtyři Dvory, ul. E. Destinové 1) 

Program: 

9.30 společná mše svatá (předsedající: otec biskup Pavel Posád) 

10.30 přednáška a diskuse po jednotlivých skupinách 

12:00 společný oběd 
 

 

NABÍDKA NĚKTERÝCH POMŮCEK K ZAKOUPENÍ ČI KE STAŽENÍ 
 

DUHA 
http://mojeduha.cz/ 

DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dlouholetou tradicí. DUHA je 

také pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských  

školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a katechezi  

v rodinách, na farách a ve školách. 

Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini). 
 

Anna Woltz: Gyps. Aneb jak za jeden den zachránit svět  

Felicie a její mladší sestra Beata jsou právě u svého táty ve střídavé péči, když se to stane. 

Pád z kola a Beata musí do nemocnice. Felicie jde s ní a v prostředí nemocnice přemýšlí o své 

nové situaci dítěte rozvedených rodičů. Napadá ji: Pomohlo by manželství rodičů šest týdnů  

v sádře? Možná by je to dalo zase dohromady. Pak je tu ale i Adam a ona se zamiluje – tedy 

tak trochu. Cena 295 Kč 
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://mojeduha.cz/
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Velkolepá paralela o uzdravujících se ranách, dlouhodobých zraněních a bezpodmínečné vůli k životu 

nizozemské spisovatelky Anny Woltz je napsaná s lehkostí a s humorem. Oprávněně oceněno mnoha 

literárními cenami. 
 

PROGRAM VÝCHOVY KE ZRALÉ LÁSCE PO STRÁNCE CITOVÉ A SEXUÁLNÍ 
https://www.citovavychova.cz/ 

Zde nabídnutý webový vzdělávací projekt spustila v srpnu 2016 Papežská rada pro laiky ve spolupráci se 

Španělskou biskupskou konferencí www.educazioneaffettiva.org. Česká biskupská konference rozhodla  

o jeho přeložení do českého jazyka. Program je realizací výzvy, kterou ohledně výchovy a speciálně výchovy 

citů formuloval papež František v Amoris laetitia (84, 259−290).  

Metodicky vypracovaný materiál je vhodný pro rodiče, učitele, kněze, animátory a katechety. 

Výukový materiál je rozdělen do 6 dílů. Každý díl obsahuje úvod k tématu pro lektora a jednotlivé lekce  

s materiálem pro lektora a s pracovními listy pro účastníky kurzu. 
 

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ - DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM 
Brněnské katechetické centrum má nové stránky:  https://kc.biskupstvi.cz.  

Pomůcky k zakoupení, ke stažení či k zapůjčení najdete nahoře na liště v sekci Katecheze a výuka 

náboženství. Starý web již nebude aktualizovaný.  

Z pomůcek ke stažení stále připomínám Svatou Anežku Českou – důležité výročí. 
 

Skládáme si život podle Desatera 

Barevný sešitek formátu A7 představuje Desatero jako dar, který nás chrání a pomáhá nám 

bezpečně dojít k cíli. Stručné texty Marie Špačkové s vkusnými a vtipnými obrázky Martiny 

Oujeské ocení nejen děti, které se připravují na první svaté přijímání, ale i jejich rodiče, kteří 

možná už leccos zapomněli.  

Cena 10 Kč 
 

Základní modlitby na kartičkách 

Jde o kartičky o rozměru 7,5 x 10,5 cm. Jeden kus stojí 1 Kč. Každá kartička obsahuje na přední 

straně obrázek, na zadní straně text modlitby. Jedná se o tyto modlitby: Otče náš, Zdrávas,  

Věřím v Boha, Modlitba po svatém přijímání, Desatero, Anděle Boží (názvy jsou řazeny stejně 

jako obrázky níže). Obrázky nakreslila paní Hana Dostálová. Poštou objednávejte od 50 ks 

výše. 
 

Nabízené pomůcky k objednání na Biskupství brněnském v Diecézním katechetickém centru, Petrov 5. 

Můžete objednat i poštou. Kontaktní adresa: kc.brno@biskupstvi.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.citovavychova.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
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ČESKÉ BIBLICKKÉ DÍLO 
 

Biblické dílo je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Naším 

úkolem je především pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému. 

Den Bible bude v neděli 17. 11. 2019. Na stránkách si můžeme stáhnout také dopis pana 

kardinála Dominika Duky ke Dni Bible. 

http://biblickedilo.cz/ 
 

 

 

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST 
http://www.dumbible.cz/ 

Česká biblická společnost (ČBS) vydává Český ekumenický překlad Bible (ČEP) v různých formátech  

a provedeních. Dále vydává křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu 

církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible. 

Akce a novinky najdete zde: https://www.bibleshop.cz/ 
 

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. 

https://www.katecheze.cz/ 
 

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE 
http://btm.cz/ 
 

ZELENÁ BIBLE - Nový zákon 

Nový zákon v Českém ekumenickém překladu. Dvoubarevný tisk - vybraná biblická místa 

jsou vytištěna v zelené barvě. Obsahuje přílohy s významnými EKO-místy ze Starého 

zákona a s citáty významných osobností.  Dvoubarevný tisk, 288 stran. Kapesní formát 100 

x 150 mm. Doporučená cena 78 Kč. 
 

Adventní kalendář – NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ ZPRÁVA 

Dvojitá karta vám poslouží jako adventní kalendář. Najdete na ní 24 okének. Při jejich 

postupném otevírání (odtrhávání) budete odkrývat jednotlivá slova „NEJKRÁSNĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ ZPRÁVY“. Na štědrý den si ji pak budete moci přečíst celou! Na levé vnitřní 

straně je krátký text, pravá je ponechaná volná pro napsání přání. Formát 120×170 mm, 

lesklý lak.  
 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://biblickedilo.cz/
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
https://www.katecheze.cz/
http://btm.cz/
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Co je to evangelium? 

Tato ilustrovaná brožurka vysvětluje celkový příběh Bible tak jednoduše, že ho dokážou 

pochopit i malé děti. Pojednává také o tom, co pro nás dobrá zpráva znamená v dnešní 

době. Dozvíte se dobrou zprávu o Ježíši. Zjistíte, kdo to je, proč přišel a proč se na něho 

můžeme a máme spolehnout.  
 

 

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 
 

 

Kapesní diář na rok 2020 s liturgickým kalendářem 

Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na 

liturgické texty, antifona k žalmu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na 

poznámky u každého dne. Do jednotlivých liturgických období roku vás uvedou myšlenky 

papeže Františka. 

brož., 144 s., cena 95 Kč 

 

Liturgický kalendář na rok 2020 

Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních diářů či vašich biblí. Každá 

stránka obsahuje jeden týden. Dny jsou barevně odlišeny podle liturgického období.  

brož., 64 s., 55 Kč 
 

 

 

Papež František - Modlitba Otčenáš 

Kniha obsahuje cyklus katechezí na téma modlitby Otčenáš. Papež František se neustále vrací  

k zásadní skutečnosti, že jsme v Kristu synové a dcery Otce, který nás nesmírně miluje; odtud 

pramení i synovská důvěra a smělost, s níž se obracíme k našemu Otci na nebesích. A právě ve 

světle této víry, která je především vztahem, se nám modlitba Páně rozzáří všemi barvami. 

brož., 80 s., cena 135 Kč 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.paulinky.cz/
mailto:objednavky@paulinky.cz
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Připravuje se: 

 

Jacques, Mourad – Amaury, Guillem (ed.) - Mnich v zajetí islamistů 

Poutavé svědectví otce Jacquese Mourada, který prožil téměř pět měsíců v zajetí islamistů, si 

našlo své čtenáře po celém světě. Pravdivý životní příběh, ve kterém víra vítězí nad násilím, 

naděje nad nespravedlivostí a milosrdenství a odpuštění nad lidskou krutostí, získal v roce 

2019 nejvyšší ocenění na 8. ročníku francouzské Prix littéraire de l’Œuvre d’Orient. 

Brož., 215 str., 120 x 185 mm, cena 259 Kč 
 

    Zuzana Holasová – Taumur. Cesta temným lesem k Beránkovi 

Miria v duchu hledala slovo, kterým by toho kluka před sebou vystihla a které by bylo stejně 

zvláštní jako on sám, a pak zavadila pohledem o šňůrku s písmenem tau na jeho krku a to 

slovo našla. „On je Taumur,“ řekla. 

Jakub se zhluboka nadechl. Jméno Taumur se mu líbilo. Znělo statečně a odvážně a také jako 

výzva a úkol. Tak jo, řekl si, jsem Taumur. 

Rychle se rozhlédl. V průčelí oprýskaného domu se otevřelo okno a za záclonou se mihla 

nějaká tvář. „Pozorují nás,“ řekl. „Nemá cenu tady trčet. Jdeme.“  

V podivné říši rudého draka, kde nemůžete koupit Bibli v žádném knihkupectví ani si ji vypůjčit v knihovně, 

utíkají lesem Taumur, Miria a její dva bráškové. Snad najdou tajnou stezku, která je zavede do bezpečí před 

strašáky. Miria dokonce nalezne mnohem víc – samotného Beránka, na něhož je i rudý drak krátký.  

Dobrodružná cesta temným lesem od autorky známého románu pro děti Popoupo je rámována příběhy  

z dějin spásy, z nichž Taumur a Miria čerpají odvahu a naději. 

Váz., 224 str., 148 x 180 mm, cena 295 Kč 
 

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

zasilky@kna.cz 
 

 

Stefano Gorla - Škola modlitby pro malé myšky. Dobrodružství myšáka Jirky 

První seznámení se základními křesťanskými modlitbami pro předškoláky a malé školáky ocení 

všichni ti, kdo chtějí vést děti dál než k pouhému opakování modliteb nazpaměť. 

68 stran, brožovaná, 199 Kč 

 

 

Wojciech Werhun - Malá duchovní cvičení. 60 inspirativních karet pro váš duchovní život 

Malá duchovní cvičení. Kapesní příručka pro osobnostní a duchovní růst. Soubor cvičení 

založených na tradici sv. Ignáce z Loyoly. Přizpůsobte si je a využívejte, jak potřebujete Vy. 

Cena 224 Kč 

 
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Aleš Opatrný - O nesnázích v manželství. Jak je včas rozpoznat a hledat cestu dál 

Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé 

dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu. Ani série 

špatných rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. Když se tak totiž stane, bolest 

všech zúčastněných je nesmírná. 

112 stran, brožovaná, 179 Kč 

 
 

 

Oldřich Selucký - Svatá Anežka. Příběh české princezny 

Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české 

princezny. První čtení o Svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče, 

napsal a namaloval Oldřich Selucký. 

32 stran, vázaná, 219 Kč 

 

František Kolouch - Říkali mu Pistolník. Bohuslav Burian (1919–1960), vězeň, kněz  

a převaděč 

„Čeho se bát, když jsi spravedlivý?“ 

29. dubna 1960 se v mírovské věznici uzavírá neuvěřitelný životní příběh statečného  

a odvážného kněze Bohuslava Buriana. Muže, který několikrát unikl smrti, celý život vzdoroval 

nenávisti a ukazoval všem cestu ke svobodě i k Bohu. Chtěl se stát misionářem, ale doba mu 

nepřála. Prošel několika koncentračními tábory. V Osvětimi se jen těsně vyhnul plynové 

komoře, v kamenolomu v Golleschau unikl o vlásek zastřelení a utekl z pochodu smrti. Po nástupu komunistů 

v r. 1948 se postavil proti omezování svobody a na Zelném trhu v Brně přečetl zakázaný pastyřský list. Byl 

vězněn a po propuštění emigroval. Pomáhal uprchlíkům v Innsbrucku a sám převáděl pronásledované přes 

hranice. Po zatčení v ruské zóně v Rakousku byl vydán do Československa, krutě mučen a odsouzen na 20 let. 

Zažil jáchymovské peklo, po útěku z leopoldovské pevnosti byl ztýrán a následkem naprostého vyčerpání 

zemřel. I přes své utrpení vždy zářil vtipem a s neuvěřitelnou energií se věnoval lidem na okraji společnosti. 

počet stran: 344, vazba: vázaná, cena 375 Kč 
 

24 vánočních příběhů 

Klasické vánoční a adventní příběhy s poetickymi obrázky. Biblické o Ježíškovi, Marii  

a Josefovi, pastýřích, Herodovi i mudrcích. Poetické o vánoční jedličce, štědrovečerních 

zvycích i dobrotách. Poučné a napínavé o vánočním štěstí, oslíkovi u jesliček a svatém 

Mikuláši. Těšte se na Ježíška s naším čtecím adventním kalendářem! 

vazba: vázaná, počet stran: 80, cena 299 Kč 
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Bruno Ferrero – Fatima - tajemství tří pasáčků 

Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení dává nahlédnout do života tří 

malých vizionářů i do zjevení, jež jim bylo dáno. 

Poutavý text doprovázejí desítky fotografií poutního místa, krajiny, kde děti vyrůstaly,  

i citace promluv papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. 

Nepostradatelná pomůcka pro ty, kdo se chtějí vydat na cestu do Fatimy. 

Počet stran: 48, vazba: brožovaná, cena 149 Kč. 

 

IN.DÍVČÍ SVĚT 
 

ČASOPIS PRO DÍVKY S VLASTNÍM NÁZOREM 

https://www.in.cz/ 

http://shop.in.cz/ 

 

Kateřina Šťastná a Markéta Šťastná - Přísně tajné!!! 

Dvě kamarádky rozebírají chození s kluky, diskutují o záhadách mezilidských vztahů  

i překvapivých proměnách vlastního těla. Díky mamince jedné z nich přijdou všem 

tajemstvím na kloub. Knížečka má rozměr cca 12×17 cm, pevné desky a je vytištěná na 

křídovém papíře. Doručena bude na konci listopadu 2019! 

Cena 220 Kč. 

 

 

Diář IN 

Zbrusu nový a originální diář s kroužkovou vazbou a gumičkou, který ti bude sloužit  

a zároveň tě bavit i motivovat. Diář, díky kterému, až se za rok podíváš do zrcadla, setkáš 

se s úplně jinou osobou. Nemá vyplněné kalendářní dny, je tedy použitelný kdykoliv, není 

určen jen pro konkrétní rok. Používat ho můžeš začít ihned, nemusíš čekat na nový rok. 

Rozměry diáře jsou 13 x 17,5 cm. Cena 220 Kč. 

 

 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI  SLUŽBU . 

VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO  

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH  
 

Ohlédnutí z jindřichohradecké farnosti 

Školní rok je v plném proudu, přesto mi dovolte, abych se s vámi podělila o zážitky  

z prázdninového příměstského tábora, který naše farnost ve spolupráci s EASY School J. Hradec každoročně 

pořádá. Naše příměstské tábory jsou vždy plné výletů. Jezdíme vláčkem, autobusem, ale také na kole, a tak 

jsme schopni dostat se do různě vzdálených míst Jindřichohradecka. 

V prvním týdnu jsme navštívili malebné městečko Slavonice, kde jsme si prošli místní zajímavost pro děti – 

pohádkový les. Úkoly ocenily především malé děti, které nadšeně počítaly vzdálenost perníkové chaloupky 

od stromu, na který vyšplhal Jeníček, a poctivě měřily kroky, nebo hledaly klíč do pohádky. Výlet do Nové 

Včelnice nám přinesl spoustu dalších zážitků. Navštívili jsme místní knihovnu, kde si děti až překvapivě rády 

vybraly každý svou knihu a začetly se alespoň na chvíli do příběhů. Samozřejmě nám pak o tom krátce 

poreferovaly. Odpoledne patřilo místní faře, kostelu, kostelní věži a netopýrům, o kterých jsme si nejen 

vyprávěli, ale každý si i svého vyrobil z papíru a odvezl domů. Starší děti ocenily výlet do Dačic. Zde jsme se 

nejdříve zastavili na Kovářských dnech místního učiliště, viděli práci kovářů i kovářské výrobky, a také se na 

chvilku stali komparzisty dačické televize. Prohlídka krás místního zámku nás mile překvapila. Jsou zde 

opravdu historické skvosty rodu Dalbergů, které stojí za vidění. Ve čtvrtek jsme se vypravili do Nové Bystřice 

a navštívili jsme nedalekou policejní služebnu. Tam jsme zhlédli vše, co k práci policistů patří. Zkusili jsme si 

zásahové obleky, zažili jsme, jaké to je být zavřený v cele, viděli jsme ukázku poslušnosti policejních psů, 

jejich práci v terénu, a dokonce si děti se psy zahrály „přetahovanou“. Poslední den jsme zavítali do Třeboně 

a navštívili sbírku masožravých rostlin v místním botanickém ústavu, vykoupali se ve slané vodě a povozili se 

ve vláčku Třeboňáčku. 

Druhý týden patřil cyklovýletům, navštívili jsme Kardašovu Řečici, kde jsme si povídali o dvou místních 

rodácích – básníkovi Boleslavovi Jablonském a balneologovi Leopoldovi Gottliebovi. Další den jsme jeli do 

Stráže nad Nežárkou, abychom se dozvěděli něco ze života Emy Destinnové v místním zámečku. Ve středu 

jsme zjišťovali, co je nového v ZOO Na Hrádečku. Čtvrtek byl odpočinkovým dnem, jezdili jsme vláčkem  

a autobusem a navštívili jsme Klášter u Nové Bystřice i katakomby. V pátek jsme zavítali do Nové Včelnice, 

kde nám pan Pavel Štangl připravil odpoledne plné her. Nejdříve bylo třeba trochu zručnosti v lovení rybiček, 

házení kroužků na cíl apod., a pak také trocha vědomostí v poznávání stromů, rostlin a bylin. Výlety jsme 

zakončili krátkým koncertem na Bláhově statku v Rodvínově, kde nás velmi mile přivítali a pohostili. 

Myslím, že všichni máme spoustu pěkných zážitků a vzpomínek nejen na prázdniny, ale i na dobré 

kamarády, a to je to hlavní.           Eva Hejdová 

 

Může se zdát, že tábory už jsou daleko, a tak přinášíme čerstvější dění z jindřichohradecké farnosti, a sice 

fotografie z misijního mostu modlitby. V Jindřichově Hradci misijní most proběhl jako misijní pouť 

s lucerničkami od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke kapli sv. Jakuba.  
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Ohlédnutí za Misijní nedělí v diecézi 
 

Naše děti díky vám mohou pokračovat ve studiu 

V předvečer světového dne misií dorazil do Čech krátký e-mail z kláštera sester od Piety z filipínské 

Calamby. “Bůh vám všem žehnej! Dnes a zítra se spolu s vámi spojujeme v modlitbě za celou církev. My  

s modlitbou vděčnosti za to, že povzbuzujete vaše děti, mládež a rodiny k solidaritě a jednotě v prosbách za 

církev.”  

V českobudějovické diecézi to v tu chvíli v nejlepším slova smyslu vřelo. Z různých koutů diecéze 

přicházely a přichází zprávy o prožití těchto dnů, jejichž společným jmenovatelem může být “radost  

z dávání”. V Pacově již druhým rokem děti z kroužku Misijní klubko v klubovně v sobotu odpoledne pečou 

koláčky, které budou po nedělní mši svaté nabízet ´za příspěvek na misie´. V sousedním Lukavci probíhá farní 

odpolední tvoření dětí, včetně výroby dušičkových vazeb farnicemi. Do celosvětového Misijního mostu 

modlitby se modlitbou chval připojuje Týn nad Vltavou i České Budějovice a Třeboň, v Jindřichově Hradci 

vyráží dětský lampionkový průvod ke kapli sv. Jakuba – nesme své světlo světu… 

To, co bylo k zahlédnutí v nedělním dopoledni, přicházelo na svět již několik dní předem v hlavách  

katechetek, aktivních laiků – misijně vyzdobené obětní stoly, připravené děti do obětních průvodů za misie, 

scholy, které nacvičily například hymnu Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“, Misijní jarmarky 

a koláče po mši svaté před kostelem. Milevsko, Vodňany, Skočice, Pacov, Pelhřimov, Klokoty, České 

Budějovice u sester Nejsvětější svátosti, Prachatice, Třeboň, Majdalena, Křemže, Pláň, Jistebnice, určitě na 

někoho zapomeneme… To důležité, co zaznívá z tohoto výčtu, je, že se množí počty srdcí, která vnímají svůj 

domov církev jako místo, v němž nežijí sami. V tuhle chvíli se obracejí k církvi jako celosvětové rodině, jindy 

to bude rodina užší. 
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V Klokotech Misijní klubíčko přespávalo ze soboty na neděli, aby mohlo být spolu a připravit hezkou 

neděli pro druhé. V Pelhřimově mladí animátoři celý víkend prožívali v duchu učit se službě ve svých 

farnostech třeba právě vedením Misijního klubka. Ve Skočicích rodiny pekly chleby a koláče, prachatická 

Misijní růže připomněla každoročně farnosti důležitost modlitby za misijní dílo církve společnou modlitbou 

desátku na začátku nedělní mše svaté. V Jistebnici se zaplnily lavice dětmi s rodinami a mladými, protože 

dnes „děláme něco společně pro druhé a jsme tu potřeba“. Díky všem duchovním otcům farností, že své 

farníky nenechávají v tomto úsilí samotné! 

Sestra Claudia z filipínské Calamby před 

dvaceti lety odešla na Filipíny jako misionářka 

z rodného Peru. Dala Bohu a dětem ze slumu  

a hor nad klášterem svůj život. Bez naší 

pomoci by ale mnoho věcí nešlo uskutečnit.  

A tak přijměme její slova: “Kéž naše píseň 

vděčnosti dorazí spolu s modlitbou a pár 

fotkami až k vám. Kéž vás Bůh nepřestává 

inspirovat, jak pohnout srdci k solidaritě  

a sdílení, jak nás to učí sám Ježíš… Odmodlená 

zrnka našeho nejen říjnového růžence jsou všechna za vás. Naše děti díky vám mohou bez obav pokračovat 

ve studiu, my jim můžeme poskytnout jídlo a lékařské ošetření.”              Hanka Koukalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animátorský kurz prakticky a misijně 

Dvacítka mladých animátorů českobudějovické diecéze vstoupila do druhého roku formace. A letošní rok 

zahájila uvedením do praktické služby svým farnostem a společenstvím. Víkendovku v Nové Cerekvi 

tematicky věnovali vedení zájmových kroužků ve farnosti a konkrétně vedení Misijního klubka. “V tomto 

místě se nedalo zvolit jiné téma, protože je zde silné společenství mladých, kteří se této konkrétní službě ve 

své farnosti věnují,” říká za Diecézní centrum mládeže Petra Pletánková.  
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Náplní víkendu tedy bylo představení Papežských misijních děl, připravené prezentace misijních projektů 

podpory samotnými animátory, uvedení do metodiky práce se skupinou dětí i předávání zkušeností 

vedoucích Misijního klubka. Pod vedením zkušeného Jiřího Hellera, dlouholetého koordinátora salesiánských 

chaloupek, proběhla metodika práce se skupinou. Ten účastníky nejprve vyzval ke hře, na jejímž podkladu 

poukázal na základní body, které si vedoucí musí při vedení skupiny vždy pokládat. Odpolední zážitková hra 

v terénu byla zase perfektně vypracovanou praktickou ukázkou, jak připravit hru. Na to navázala 

v podvečerním bloku svou prezentací dlouholetá 

vedoucí klubka Diana Novakovičová. Zazněly věty  

o předávání kompetencí, neviditelné práce hlavního 

vedoucího a proč je nutné dlouhodobé zaškolování 

nováčků, ale i připomínka důležitosti vedoucího 

jako vzoru pro děti ve skupině. Zazněla i svědectví 

vedoucích o tom všem, co pro další z týmu okolo 

Misijního klubka i vlastní služba znamená. Klárka 

Benešová například znovu připomněla, že do služby 

se vrůstá nejlépe dlouhodobě, když zavzpomínala 

na své zážitky jako dítě pod vedením Mons. Davida 

Henzla.  

Neděle už patřila slavení světového dne misií ve farnosti. Jak může proběhnout oslava mše svaté na 

Misijní neděli, prožili animátoři společně s vedoucími Misijního klubka, z nichž někteří jsou členové 

animátorského kurzu, ve farnosti Pelhřimov. Také díky podpoře paní katechetky Hanky, která umí mladým 

stát po boku a pomoci, kdy je potřeba, se kostel při dětské mši svaté rozezněl písněmi zdejší scholy, proběhl 

komentovaný obětní průvod s dary symbolizujícími jednotlivé kontinenty, jejich obyvatele a starosti  

a radosti. Otec vikář v promluvě citlivě zdůraznil motto letošního roku: Pokřtění a poslaní, tedy důraz na 

vyslání každého z nás tam, kam nás Duch svatý povolává – někoho zvěstovat evangelium do dalekých zemí, 

někoho mít otevřené oči a srdce pro druhé vedle mě tady a teď. A důležitost modlitby a praktické solidarity 

za misionáře vyslané do nejrůznějších koutů země.  

Pelhřimovské společenství mladých aktivních animátorů v tomto víkendu ukázalo ten nejlepší obraz 

církve. Církve aktivní, předávající si štafetově život a radost, církve otevřené druhým.          Hanka Koukalová 
 

Misijní přespávání na Klokotech  

 Ve dnech 19. 10 až 20. 10. 2019 proběhlo na Klokotech misijní přespání v rámci přípravy na Světový den 

misií. Sešlo se nás méně, než jsme původně čekali. O to více rodinné, a bližší to pro nás pro všechny bylo.  

V sobotu jsme započali přípravou Misijního jarmarku a výzdobou kostela. Už po sobotní mši měli lidé 

možnost přispět na misie a odnést si domů ručně vyrobený levandulový sáček, hračku, kolíček, svíčku, či jiné 

krásné věci vyrobené převážně dětmi.  
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Program pak pokračoval venkovní hrou. Děti měly za úkol prvně spočítat, kolik je na růženci korálků,  

a podle počtu najít na zahradě dostatek kaštanů a sestavit z toho růženec. Musím uznat, že obě skupiny, jak 

chlapci, tak dívky měly krásné výtvory. Chlapci zvolili lehčí verzi a vytvořili pouze desátek, za to dívky 

postavily celý růženec i s křížem. ¨ 
 

Následovala večeře v podobě toustů se sýrem, šunkou, či si děti mohly zvolit sladkou variantu s nutellou 

nebo marmeládou. To bychom ale nebyli my, aby se něco nestalo. Tentokrát nám odešel toustovač. Zvládl 

„utoustit“ dva kousky a pak se v něm něco porouchalo, div jsme nevyhořeli. Ještěže Pavla bydlí vcelku blízko. 

Neváhala ani chvilku a vyrazila domů pro svůj toustovač. Mezitím jsme s dětmi dělali topinky.  A víte co? I tak 

to bylo vynikající. Po chvilce Pavla přišla s novým toustovačem a děti si tak mohly udělat ještě jako dezert 

opravdový zapečený toust.  

Po večeři jsme se začali připravovat na neděli. Byl na nás ušit menší bič. O. Jiří nám přenechal celé kázání, 

ať vymyslíme nějakou scénku. A tak se Jája nechala inspirovat časopisem DUHA a papežem Františkem  

a našla krásné příběhy. V našem počtu jsme byli schopni dát dohromady pouze dvě krátké scénky.  

Ta z časopisu DUHA byla o babičce, která se starala o dědečka, přestože sama byla nemocná. Jeden den 

šla do nemocnice na vyšetření, kam za ní pak přišly vnučky, jen proto, aby nebyla v nemocnici sama a aby jí 

potěšily.  

Od papeže Františka byl příběh zase o milostivé mamince, která připravovala večeři pro své 4 děti. 

V průběhu večeře zaťukal na dveře žebrák a ptal se, zda nemají něco k jídlu. A maminka mu nedala ten zbylý 

řízek, ale řekla dětem, ať každý ulomí polovinu ze svého a dají mu to. Nikdo není natolik chudý, aniž by se 

nemohl rozdělit i o to málo, co má.  

Myslím si, že oba příběhy v sobě měly určité zamyšlení. A v provedení dětí byly kouzelné.  

 „21:30. Děti převléknout, vyčistit zuby a ke mně, na závěr dne vám pustím něco od Missia.“  

Barevný Bangladéš. Film, který vyprávěl o chudobě a bídě místních lidí. K mému překvapení děti seděly 

v tichosti před obrazovkou a poslouchaly.  

  Neděle byla nepopsatelná. Už samotný slavnostní průvod, kdy nám schola hrála naší hymnu „Pošli mě, 

půjdu já“, a malý František nesl za křížem hrdě celý svět a za ním šly postupně kontinenty se svíčkou. To byla 

krása.  

Také se děti zapojily při přinášení darů, kdy se za každý kontinent nesl jeden symbol. Ameriku 

symbolizovaly brambory, Asii zase rýže, Austrálii a Oceánii džbánek vody, Evropu klasy obilí a Afriku kakao. 

Na samotný závěr se nesla červená srdíčka, jako symbol nás, našich srdcí.  

 Musím říci, že tento den byl obzvláště významný a samotné motto se mě osobně dotklo. Pokřtění  

a poslaní. To prostě volá po zamyšlení. Když jsem si četla doporučené pasáže v Bibli, které byly určeny pro 

tento den, tak mi to najednou vše dávalo smysl. Jako děti jsme byli pokřtění a rodiče slíbili, že nás vychovají 

v lásce Ježíše Krista, ale teď v dospělosti je na nás, abychom vyšli ven do světa a mluvili s lidmi o Ježíši, o naší 

víře nebo jen žili podle Písma a byli tak příkladem pro ostatní.  

Nebojme se a nestyďme se za to, že jsme křesťany.                                                              Karolína Peroutková 

Buďme ti pokřtěni a staňme se poslaní.  
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Prožívání misií v Borovanech 

Ve čtvrtek před misijní nedělí 17. října jsme s dětmi v borovanském kostele děkovali za úrodu a prosili za lidi, 

kteří trpí hladem. Při sbírce určené pro hladovějící se vybralo 951,- Kč. Peníze byly odeslány společně  

s nedělní sbírkou na misie.                 Ludmila Tröstlová 
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