PASTORAČNÍ OBČASNÍK

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

ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 1/2020
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Na závěr roku 2019 také míří další číslo občasníku Mikuláš k Vám.
Konec jednoho roku a začátek nového je vždy časem vzpomínání, ale také děkování Bohu, nevyhneme se
však ani přemýšlení o tom, co nový rok přinese, co bychom chtěli změnit, zlepšit …
V tomto čísle rovněž představujeme akce, které nás čekají hlavně v lednu a v únoru. 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, budějovického a pelhřimovského vikariátu. Chtěla bych proto zde poděkovat za Vaši
spolupráci, když si najdete čas na poslání článků a fotografií k jednotlivým událostem.
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
https://prolidi.bcb.cz/

CENTRUM PRO KATECHEZI
Informace o konání Diecézní pouti
Diecézní pouť se bude konat v Českých Budějovicích v sobotu 3. října 2020.
Postní duchovní obnova s P. Tomasem van Zavrelem
Pá 28. 2. – Ne 1. 3. 2020
Všechny potřebné informace budou včas oznámeny.
Duchovní obnova pro absolventy kurzu AKLA s P. Josefem Prokešem
So 7. 3. 2020 na Lomci - Laudato si
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ve dnech 18. - 25. 1. probíhá každý rok (katolický) Týden modliteb za jednotu křesťanů, který navazuje na
(nekatolický) Alianční týden modliteb, který probíhá počátkem ledna.
V Českých Budějovicích bude ve studentském kostele Svaté Rodiny 20. 1. 2020 Večer Taizé od 18.00; 21. 1.
2020 také od 18.00 Večer chval, který povede Společenství CHO České Budějovice.
Projekt do škol „Nulový hlad“
Stále se mohou školy zapojit do projektu "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 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. Lze
si je stáhnout ze stránek a nabídnout dětem k vyluštění: https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti.
Můžeme dát dětem vytištěné na papíře při náboženství, farních katechezí, ministrantských schůzkách apod.
Tajenku lze odeslat elektroniky na e-mail katechetky@dicb.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.
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
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katechezi. Ke stažení je najdete na novém webu https://prolidi.bcb.cz/. 1. adventní nedělí začal cyklus A,
který je také ke stažení, katecheze na jednotlivé neděle jsou obměňovány.

CENTRUM PRO RODINU
Kurz přípravy manželství
Příprava na manželství
leden - únor 2020 vždy v pondělí od 19.30 do 21.00 hodin
13. 1. Biblické pojetí manželství - vztahy v širší rodině
20. 1. Komunikace
3. 2. Konflikty a jejich řešení
10. 2. Sexualita a rodičovství
17. 2. Duchovní rozměr vztahu
24. 2. Manželský slib
Národní týden manželství
10. – 16. 2. 2020 - téma Manželství v síti
Přehled událostí, možnosti zapojení a registrování vaší události najdete zde http://www.tydenmanzelstvi.cz/
Manželství v síti
Co je to síť? Je to mnohovýznamové slovo. Záleží na tom, koho se zeptáte. Zkuste třeba rybáře, a řekne vám,
že je to pomůcka na chytání ryb. Zeptejte se hasiče a sdělí vám, že záchrannou sít využívá k záchraně osob,
kdy jedinou možnou cestou záchrany je skok dolů. Když se zeptáte stavaře, dozvíte se, že sítě představují
veřejné rozvody elektřiny, vody, odpady, plynu, a třeba telekomunikačních kabelů. Když se zeptáte zástupce
obchodního řetězce, bez váhání sdělí, že je to skupina obchodů jejich značky. A položíte-li tuto otázku
informatikovi, pak pravděpodobně upřesní, zda myslíte net, pokud ano, pak že jde o zastřešující název pro
soubor technologií v softwarových produktech nebo internet jako celosvětový systém propojených
počítačových sítí, ve kterých si uživatelé mohou vzájemně vyměňovat či sdílet informace.
Mají všechny tyto sítě vůbec něco společného? Snad ano, ve velmi zjednodušené podobě se jedná o jakási
vlákna, které jsou vzájemně propojena přes určité uzly a vytváří rozsáhlé tkanivo, ať už jde o zcela konkrétní
hmatatelný materiál nebo virtuální kvalitu.
Když je mottem Národního týdne manželství pro rok 2020 Manželství v síti, jakou síť máme na mysli?
Nedá mi, zabrousit alespoň namátkově do každé ze zmíněných oblastí.
Manželství v síti – jeden z významů může představovat síť jako předivo vzájemných vztahů. Uzly mohou
představovat jednotlivé klíčové oblasti života manželů a sílu vlákna a hustotu sítě zajišťují společné prožitky,
komunikace a blízkost.
Manželství v síti dále může znamenat, že se v manželství mohou objevit problémy, které oslabují
sounáležitost manželů a pro bezpečí tohoto vztahu je potřeba natáhnout záchrannou síť, která nedovolí, aby
se vztah rozbil.
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Manželství v síti s využitím metafory ze stavebnictví může znamenat přivádění potřebné energie
a prospěšných podpůrných zdrojů k životnímu fungování páru, ale zároveň stejně důležité je odvádění
toxických odpadů - křivd, nedorozumění, hrubosti, kterých se vztah potřebuje zbavovat, nejlépe průběžně.
Manželství v síti s nástupem moderních technologií dostalo ještě další velmi významný bonus – zkrácení
času, vzdálenosti, minimalizaci překážek.
Stejně jako ve všech předchozích přirovnáních může mít manželství v síti kladný dopad, stejně tak může
přinášet i nepříjemné důsledky – jako rybářská síť může představovat omezení a jistou svázanost, jako
záchranná síť může předznamenávat neošetřené hranice a přehlížení obtíží ve vztahu. Přirovnání
k inženýrským sítím může pro manželství v síti znamenat, že do vztahu neproudí potřebné formy, množství
a kvalita podporujících podnětů, anebo také, že dochází k městnání nespokojenosti a jednoho dne se vše
nastřádané ozve a ohrozí fungování vztahu. A v neposlední řadě manželství v síti, ponořené do vesmíru
elektronických médií, možností může připravit vztah o jeho intimitu, o jeho autentičnost, o jeho jedinečnost.
Více než kde jinde totiž v manželství platí, že člověk vymyslel spoustu vynálezů ke zkrácení vzdáleností, ale
pro vytváření blízkosti přece jenom potřebuje druhého člověka. Vše ostatní je náhražkou.
Manželství v síti ať je chráněné, ne lapené.
Manželství v síti ať je propojující, ne odpojující.
Manželství v síti ať je pevné a pružné, ale ne volné.
A jak to bylo s Národním týdnem manželství v roce 2019?
Zveme Česko na rande" v Českých Budějovicích" - ohlasy na happening 14. 2. 2019
Zúčastnili jsme se s manželem akce „Zveme Česko na rande“. Byla to krásná chvilka zastavení v našem 29
letém manželství, kdy jsme si mohli i díky pěkně poskládanému programu znovu uvědomit ten velký dar, že
máme jeden druhého. Bylo krásné si zatancovat uprostřed přátel v rozsvíceném srdci a znovu si říci tu prostou
a zároveň hlubokou větu: „Mám Tě rád/mám Tě ráda.“. Mgr. Martina Fürstová
Včerejší akce byla pěkná. Užili jsme si ji. Lenka
Odkaz na foto autora Daniela Hainese s větším rozlišením
https://drive.google.com/file/d/1xagLTX_V3aRDSEBxFICcvlib7NHjOqH1/view
Odkaz na video autora Pavla Zoula najdete zde:
https://youtu.be/9Q3iyQqFYDA

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
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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.
7. diecézní ministrantský florbalový turnaj
Pá 21. 2. a So 22. 2. 2020 v Táboře a na Klokotech
sraz v pátek 17.00 – 18.00 v ZŠ Náměstí Mikuláše z Husi 45; sobotní turnaj v ZŠ Zborovská,
konec kolem 16.00, doporučený příspěvek 150 Kč, přihlášky do 16. 2. webu Pastoračního
střediska nebo na fb: dcm čb

Restart Enterjunior 2020 - Víkend pro všechny, kteří prožili Enterjunior (13-15 let)
pátek 7. - 9. 3. 2020 na Ktiši

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
Misijní růženec - brožurka
V brožurce Misijní růženec, ve které najdete krok za krokem, jak se tuto krásnou modlitbu modlit.
Knížečka obsahuje všechny základní růžencové modlitby – tajemství radostného růžence, bolestného
růžence, slavného růžence a tajemství růžence světla. Najdete zde také vysvětlení jednotlivých barev
růžence misijního a prosby za jednotlivé kontinenty. Text připravila Bronislava Halbrštátová,
ilustroval Tomáš Velzel, počet stran: 16. Papežská misijní díla také nabízejí možnost zapojit se do
společné modlitby živého růžence.

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
Mezinárodní sympozium o pedagogice Franze Ketta – 19. - 21. 6. 2020 Vodňany
Jednou z oblastí bude náboženské vzdělávání a katecheze ve farnostech
Jak číst Bibli (nejen) ve společenství? Anneliese Hechtová (Německo)
29. 9. 2020 České Budějovice 16.00 – 21.00, zaměřeno na metody práce s Biblí
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NABÍDKA NĚKTERÝCH POMŮCEK K ZAKOUPENÍ ČI KE STAŽENÍ
DUHA
http://mojeduha.cz/
DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dlouholetou tradicí. DUHA je
také pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských
školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a katechezi
v rodinách, na farách a ve školách.
Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini).

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.
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/
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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.
BABYLON – Rodinná biblická hra Babylonská věž
Na počátku hry je vhodné přečíst biblický příběh z knihy Genesis 11,1-9. Stihne
někdo postavit Babylonskou věž dříve než ostatní? Nebo se ji někomu nepodaří
dokončit tak, jak tomu bylo v dávných dobách?
Stavba Babylonské věže je menší stolní hra, do které se může zapojit celá rodina.
Je určena pro 2-6 hráčů, doporučený věk je od 8 let. Tato napínavá hra určitě všechny uspokojí. Dosaženou
stavební úroveň v každé hře lze zaznamenávat, a jejich součtem pak určit celkového vítěze. Cenu pro vítěze
si mohou hráči předem dohodnout.
Obsah balení: 5 hracích kostek, 48 karet, pravidla. Hra je určena pro 2-6 hráčů od 8 let, doba jedné hry cca 10
minut, 145 Kč

NOVINKA! SKVRNKA - bestseller nyní i v češtině! Podobenství pro dnešní děti, pomáhá dětem
pochopit pojem hříchu, odpuštění a milosti zapamatovatelným a poutavým způsobem.
138 Kč

Deset chlapců, kteří se zapsali do dějin
POZOR! NOVINKA! Chtěli byste změnit svět, ve kterém žijete? Přesně to udělali tihle kluci,
když vyrostli! Dozvíte se, jak se změnil jejich život, když uvěřili v Ježíše Krista.
190 Kč

Deset dívek, které se zapsaly do dějin
POZOR! NOVINKA! Chtěli byste změnit svět, ve kterém žijete? Přesně to udělali tyto dívky,
když vyrostli! Dozvíte se, jak se změnil jejich život, když uvěřili v Ježíše Krista.

Mikuláš, leden - únor 2020, 1/2020
8

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

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
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

Sherry Weaver Smithová - Vlk a štít
Dobrodružný příběh se odehrává v pátém století na ostrově zvaném Irsko, v době, kdy žil
svatý Patrik. A právě s ním se setkává jedenáctiletý chlapec Kieran, který se stará o osiřelé vlčí
mládě, jemuž hrozí nebezpečí. Kieran zároveň hledá štít, který by byl natolik silný, aby
ochránil jeho samého i ty, kdo jsou jeho srdci nejbližší. Najde ho?
brož., 159 s., cena 185 Kč
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Stormie Omartianová - Síla rodičovské modlitby
Nové zrevidované vydání knihy známé americké autorky ze série Síla modlitby tentokrát
povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na
kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli
dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a svoláváme
Boží moc v jejich prospěch.“
brož., 231 s., 235 Kč, 2. vydání
Silvano Fausti - Nad evangeliem podle Matouše (e-kniha)
Knihy italského jezuity Silvana Faustiho o jednotlivých evangeliích jsou plodem dvacetileté
zkušenosti s hlásáním Božího slova. Jejich záměrem je pomoci čtenáři hlouběji proniknout do
tajemství Slova, a tak se setkat se živým Kristem.
Matoušovo evangelium se považuje za evangelium společenství: soustřeďuje se na Synovo
slovo, které z nás činí syny Otce a zároveň bratry mezi sebou navzájem. V tomto bratrství se
uskutečňuje naše synovství: ve vztahu k druhému člověku uskutečňujeme životní vztah
k Jinému. To byl jeden z důvodů, proč toto evangelium bylo v církvi nejčtenější. V dnešní době, kdy se
společný život stal problematickým, znovu nabývá na aktuálnosti.
e-kniha, 395 Kč
Evangelium na každý den 2020 (e-kniha)
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.
e-kniha, 109 Kč

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
3x Marie Svatošová NOVINKA - VYJDE V PROSINCI 2019 O naději, Bůh mezi hrnci,
Náhody a náhodičky 123 povzbudivých úvah o člověku a jeho síle ve slabosti 112, 128
a 92 stran, brožovaná, 399 Kč box 3 knížek
Úvahy Marie Svatošové vycházejí ze života, z toho, co prožíváme ve všední dny.
Autorka umí prožít každý okamžik, dívat se na něj z perspektivy věčnosti a zároveň se
o něj po-dělit způsobem, kterému rozumí nejen věřící, ale i hledající lidé.
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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.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Aktivity Pastoračního střediska

Setkání zasloužilých katechetů
Proběhlo v pondělí 2. 12. 2019

Daruj hračku pro misie
Adventní trh na Náměstí Přemysla Otakara
II. se na 2. neděli adventní 8. prosince 2019
rozrostl ještě o jeden stánek, kde děti
pomáhaly dětem.
Děti darovaly hračky, které byly prodávány
na budějovickém adventním trhu. Výtěžek
z prodeje pomůže dětem v Jižním Súdánu
zajistit jídlo a školní vyučování.
8 919 Kč + 11 euro

Oslava svatého Mikuláše v Českých Budějovicích
Na mnoha místech byla připomínka tohoto štědrého, laskavého a milosrdného svatého biskupa formou různých
besídek a nadílek. Ani ve farnosti - děkanství sv. Mikuláše jsme na něj nezapomněli a setkání s ním jsme nabídli
školám i školkám od pondělí 2. do pátku 6. 12.
Mikuláš, leden - únor 2020, 1/2020
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Řada škol přišla navštívit katedrálu zasvěcenou tomuto světci, děti i s učitelkami si ji mohly pořádně prohlédnout
a hodně se dozvědět. Každá skupina byla příjemně překvapena, když Mikuláš opravdu přišel a obdaroval je
jablíčkem.
Svatý Mikuláš také čekal na děti ve výstavním sále Radnice ve čtvrtek
5. prosince od 15.30 do 17.00 (viz foto). Děti, převlečené za andílky, se
s ním mohly vyfotit. Také si mohly udělat anděla se sáčkem čaje.
Poté Mikuláš přešel na náměstí, kde pozdravil a požehnal všem
zúčastněným.

Duchovní obnova pro katechety na Klokotech

Duchovní obnova pro katechety se konala na Klokotech
s otcem Martinem Sedloněm od pátku 13. do neděle 15.
prosince. V sobotu odpoledne byla naplánovaná duchovní
obnova pro farnost, takže přednáška ve farním sále byla
společná. Otec Martin při ní vycházel z citace z pastorální
konstituce Druhého vatikánského sněmu o církvi v dnešním
světě Gaudium et spes: „Otec chtěl, abychom ve všech
lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako
bratra, vydávali tak svědectví Pravdě a zprostředkovali
tajemství lásky nebeského Otce druhým. Tím povzbudíme
lidi na celé zemi k živé naději, která je darem Ducha Svatého, aby nakonec byli přijati do míru a nejvyšší
blaženosti, do vlasti, která se skví slávou Páně.“ (Gaudium et spes, n. 93)
Mikuláš, leden - únor 2020, 1/2020
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Dění v prachatickém vikariátu
Oslava sv. Cecílie a setkání chrámových sborů
Malí i velcí zpěváci prachatické farnosti se sešli k oslavě sv. Cecílie, aby poděkovali za "dar zpěvu" a možnost
chválit Pána i doprovodem liturgie. Kromě Prachatic se chrámové sbory schází i v dalších farnostech
vikariátu.

Víkend pro děti a mládež v Prachaticích
Děti, mládež i "dospěláci" prožili společný víkend v klášteře v Prachaticích. V pátek jsme oslavili Ježíše Krista
Krále. Program si pro nás připravilo společenství mládeže. V sobotu jsme se při tvorbě adventních věnců
připravovali na vstup do nového církevního roku a do něho pak při 1. neděli adventní s požehnáním vykročili.
Díky všem za krásné společenství a pomoc při přípravě a realizaci víkendu. Děkujeme také za spolupráci
Petře Pletánkové z diecézního centra mládeže. :-)
katechetka Lenka
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Setkání s Mikulášem na faře v Prachaticích bylo radostné! Oslavili jsme společně patrona diecéze.

Dění ve vikariátu České Budějovice venkov
Oslava svátku sv. Mikuláše v Borovanech
Na oslavu svátku sv. Mikuláše jsme s dětmi nazdobili perníčky. Děti zdobily s nadšením a byly moc šikovné.
V pátek 6. prosince jsme začali oslavu mší svatou, při které jsme také vzpomněli na pronásledované křesťany
a prosili jsme sv. Mikuláše o přímluvu, protože i on sám pronásledování zažil. Po mši svaté děti dostaly
dáreček.

V dalších farnostech se také připojili k oslavě svátku sv. Mikuláše, někde se společně vypravili do katedrály
v Č. Budějovicích.
Někteří se 6. prosince vypravili s P. Stolaříkem s dětmi s Dolního Bukovska na stonožkovou slavnostní
bohoslužbu s kardinálem Dukou ve svatovítské katedrále, která již podeváté přivítala v první prosincový
pátek stonožkové žáky a pedagogy na 9. slavnostní mši pro Stonožku.
Mikuláš, leden - únor 2020, 1/2020
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Hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace,
v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku,
a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním
Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích
světa.
Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu
velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.
Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.
(zdroj: http://www.stonozka.org/home.html)

Události v pelhřimovském vikariátu
http://www.svcsit.cz/probehlo1/pelhrimov/
Adventní dílna Pelhřimov 2019
Určitě na více místech se ve farnostech společně sešli velcí i malí, aby si ve společenství vyrobili věcen do
rodiny. My nahlédneme, jak to bylo v Pelhřimově …
V pátek 29. listopadu proběhlo u nás, ve Středisku
volného času Síť v Pelhřimově, již tradiční setkání
všech, kteří si chtěli vyrobit adventní věnec ve
společenství druhých. Zavítalo mezi nás 20 zručných
velkých i malých „pracovníků“, kteří se s velkým
nadšením pustili do omotávání slaměných nebo
polystyrenových korpusů, takže za krátký čas ve
svých rukou měli krásný věneček ze zelených
větviček. Ten si pak každý mohl dozdobit
nejrůznějšími stužkami a ozdobičkami v podobě
hvězdiček, šišek, kuliček a jiných dalších drobných
ozdob, jejichž bohatou nabídku nám opět přivezla paní Jitka Havlová. Ta nám také byla po celý večer
nápomocná svou radou a praktickou pomocí. Mladší účastníci byli přizváni, stejně jako v loňském roce,
k výrobě vánočních svícnů. I oni se nenechali zahanbit a s velkým nadšením se pustili do tvoření. Tak pod
jejich rukama vznikly krásné vánoční svícny, které budou zdobit nejeden vánoční stůl.
Nejhezčí však bylo na společném tvoření naše milé společenství, v němž se nám báječně pracovalo. A radost
z toho, že si každý hned na první neděli adventní mohl rozsvítit svůj – vlastníma rukama vyrobený – adventní
věnec. Děkuji všem zapojeným. H. Pechová
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Víkend pro dívky 2019
Naše víkendové "dívčí putování" jsme zahájily společnou večeří z vlastních zásob. Jelikož se naše parta
rozrostla i o nové tváře, věnovaly jsme část večera ke vzájemnému seznámení a poznání.
Prvním tématem tohoto víkendu byla známá a velmi inspirativní světice Anežka Česká, jejíž život nám
přiblížila Marie Hunalová. Sobotu jsme začaly krátkou ranní modlitbou a po vydatné snídani nás přijel
navštívit pan vikář P. Josef Sláčík, se kterým jsme mohli slavit mši svatou. Později nás obohatil přednáškou na
téma povolání k manželství nebo k zasvěcenému životu, což je v našem věku často řešené téma. Díky
příběhům z jeho života jsme si dokázaly vše lépe představit. Po obědě pak následoval odpolední program, na
který jsme se všechny moc těšily, a sice tvoření. Vyráběly jsme adventní věnec, betlém z vařeček anebo
vytvářely vánoční hvězdy z papíru. Abychom se trochu provětraly, vytáhly nás během vyrábění některé
z účastnic na běhačku ven. Další světicí tohoto víkendu se stala také žena, svým chováním a jednáním velmi
podobná Anežce, Matka Tereza. O jejím odvážném životě jsme se dozvěděly více ve filmu, který jsme měly
možnost večer shlédnout. Při modlitbě na konci dne jsme se mohly opět ztišit, porozjímat nad žalmem,
a vytvořit si z provázku, přírodnin a kamínků svoji vlastní cestu k Bohu. Poslední den našeho pobytu začal
opět zajímavou modlitbou. Abychom na sebe navzájem myslely, napsaly jsme na holubici z papíru své jméno
a vzájemně si holubice třikrát vyměnily, tímto jsme dostaly holubici jiného člověka, na kterého můžeme
i dále ve svých modlitbách myslet. Pro každou z nás byl přichystán od naší katechetky Hanky Pechové, která
nás celým víkendem provedla, tematický dárek - zlatá čokoládová mince, jež nám má připomenout, že sv.
Anežka rozdala všechno bohatství, co měla, chudým, malou knížku -evangelium podle Lukáše, záložku se
svatou Anežkou a „dopis“ od Matky Terezy (její citáty, které mohou inspirovat i náš život). Pak jsme se
připojily ke slavení nedělní farní mše sv. v místním kostele, a poté jsme se rozjely do svých domovů.
Velké poděkování patří H. Pechové, která tento víkend nejen pro nás připravila, ale strávila jej naplno
s námi. Velký dík patří také našim kamarádkám, které se účastní animátorského kurzu, za jejich pomoc
během programu. Myslím si, že se z nás stala opravdu skvělá parta. Těším se na další víkend!
K. Benešová /zkráceno, zdroj: http://www.svcsit.cz/probehlo1/pelhrimov/
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