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ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 2/2020 

 

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

Až se k vám dostane nové číslo našeho občasníku Mikuláš, budeme opět prožívat postní dobu.   

A postní doba je dobrou příležitostí víc poznávat Boha, ale také sebe a své bližní a být si všichni navzájem 

zase blíž. K tomu nám napomáhají duchovní obnovy, ale také četba duchovní literatury, modlitba křížové 

cesty,… Nemusím zde určitě podrobněji zmiňovat pilíře postní doby – modlitbu, půst a almužnu.  

V tomto čísle poprvé najdeme rozhovor, který bude zařazen vždy na začátku našeho občasníku. Budeme 

tak poznávat lidi napříč diecézí a pastorační službou. Napoprvé se můžete těšit na Petru Pletánkovou, 

koordinátorku projektů pro mládež. Rovněž představujeme akce našich pastoračních center zaměřených na 

děti, seniory, dospělé a rodiny. Mezi nabízenými můžeme zde zmínit pozvánku na představení knihy „Já 

milovala jen jedinkrát“ s autorským čtením, dále pozvánky na postní obnovu pro děti na Hosíně, DSM před 

Květnou nedělí, Velikonoce na Hosíně, FamilyWeekend na Ktiši a také zveme na velikonoční výstavu do 

klášterní chodby kostela Obětování Panny Marie. Pro misijní klubka je pozvánka na postní pouť klubek a pro 

rodiny zase např. představení Šťastný princ v Divadle J. K. Tyla v Třeboni. Diecézní centrum pro seniory 

připravuje křížovou cestu v Římově a výlet do Vrchotových Janovic. Přinášíme také první stručnější informace 

o Diecézní pouti, která se bude konat v sobotu 3. října v Českých Budějovicích. Samozřejmě, že program pouti 

je stále v přípravě. 

Nebude opět chybět ani nabídka některých organizací a nakladatelství. Nově představujeme Slyš.to, 

dceřinou firmu rádia Proglas, která se pouští do tvorby audioknih, které nejsou přímo v hledáčku jiných 

nakladatelství, nabízí např. „Modlitbu argentinských nocí“ od Marka Orko Váchy, nebo knihu plnou úvah „Pán 

se stará“ od Josefa Prokeše či „Profesor Ulipispirus a jiné pohádky“ od Tomáše Špidlíka. 

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

a z prachatického, budějovického, jindřichohradeckého či krumlovského vikariátu. Ohlédneme se za dobou 

masopustu, naplněnou karnevaly, plesy nebo oslavou valentýnského svátku. Pokud jste ještě neslyšeli, kdo 

obsadil první v 7. ministrantském florbalovém turnaji, zde se to dozvíte. Nakonec si přečteme o starostech 

sester od Piety a o jejich svěřencích ve škole na Filipínách. Chtěla bych proto zde poděkovat za Vaši spolupráci, 

když si najdete čas na poslání článků a fotografií k jednotlivým událostem.  

Novinkou také v tomto čísle je, že téměř u všech pozvánek na akce jsou malé plakátky, které vás po kliknutí 

přesměrují přímo na konkrétní webovou stránku, kde se pak dozvíte víc.  

Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková 

 

 

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

https://prolidi.bcb.cz/ 
 

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE 
 

Rozhovor s Petrou Pletánkovou  

Petru Pletánkovou, která je od září na Diecézním centru pro mládež, mnoho našich mladých zná. Spolu 

s dalšími pro ně chystá duchovní obnovy, „spolča“, prožití Silvestra či Velikonoc a další. Na Pastoračním 

středisku je nám zároveň novou, usměvavou a přátelskou kolegyní. V našem rozhovoru budete moct Petru 

poznat „aspoň trochu“ také vy. 
 

„Jmenuji se Petra Pletánková a studuji Učitelství pro 

mateřské školy na pedagogické fakultě. Dětství a část 

dospívání jsem prožila ve Sv. Janu pod Skalou  

u Berouna. V mých 16 letech jsme se celá rodina 

přestěhovali do Valašských Klobouků. Během studia 

Církevní střední pedagogické školy v Bojkovicích jsem 

často jezdila za přítelem a kamarády do Českých 

Budějovic, a tak jsem měla možnost poznat i DCŽM 

Ktiš.“  
 

1. Jak a kdy začal tvůj život z víry? 

 Ve víře jsem byla vychována díky rodičům, ale také 

prostředí věřícího skautu, který navštěvovaly skoro 

všechny děti z farnosti. 
 

2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém 

hledání, na tvé cestě víry? 

Určitě. V době dospívání mě nejvíce ovlivnilo 

absolvování Animátorského kurzu na Přístavě (Arcidiecézní centrum života mládeže Olomoucké arcidiecéze).   
  

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

 Na Přístavě (ADCŽM) jsem potkala mnoho skvělých týmáků, ale také lidí, kteří mi jsou velmi dobrými přáteli. 

Už tehdy jsem měla touhu strávit nějaký čas touto službou Bohu a mladým. Po maturitě jsem přemýšlela, co 

budu dělat dál a pak přišel otec Tomas van Zavrel s nabídkou strávit 1 rok, možná déle na Diecézním centru 

mládeže. 
 

4. Jak trávíš volný čas? 

Moc volného času nemám. Ráda trávím čas s rodinou, ale také mě baví cestovat, plavat či jezdit na koni. 
 

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

Nejvíce mě těší a naplňuje čas strávený s mladými, radost, jež září z lidí, kteří se rádi setkávají a tvoří s Bohem 

společenství. Dlouhodobě mě nic netrápí. Snažím se přijímat problémy tak, jak přicházejí a odcházejí. 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/
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6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a? 

Líbí se mi spousta citátů. Jedním z nich je třeba „Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno  

a doveď mě k cíli.“. (Žl 31,4) 
  

CENTRUM PRO KATECHEZI 
 

Pozvánka na představení knihy „Já milovala jen jedinkrát“ s autorským čtením 

Knihu sestavila autorka Alena Urbanová k desátému výročí úmrtí řádové sestry Gabriely Beaty Lobkowiczové 

z Apoštolátu sv. Františka (lidově zvaného po svém zakladateli urbanky), která pocházela ze starobylého 

českého rodu a působila v Českých Budějovicích v letech 1948 – 2005. Alena při slavnostní prezentaci, která se 

konala na Teologické fakultě JU v ČB vzpomínala, že se s ní setkala v prosinci 1968 na vánočním koncertu 

v rezidenci biskupa Josefa Hloucha – krátce poté, co se rozhodla ke konverzi. Sestra Beata ji pak hlouběji 

uváděla do tajemství víry.  /podle Katolického týdeníku, Diecézní zpravodajství KT 8 

Kniha je momentálně k dostání v Karmelitánském knihkupectví a ve farnostech sv. Jana Nepomuckého  

a v kostele sv. Prokopa a Jana Křtitele.  

Alena Urbanová přijde na setkání vikariátních zástupců ve čtvrtek 12. 3. na děkanství, aby také nám knihu 

osobně představila a něco sama z ní přečetla. Nabídne nám i knihy ke koupení.  

Urbanová A., Já milovala jen jedinkrát, ze života JUDr. Gabriely Beaty Lobkowiczové, Studio Gabreta spol. s.r.o. 

Praha, 2019, ISBN 978-80-86610-95-5 
 

Postní obnova pro děti na Hosíně – „DESATERO aneb pravidla dobrého života“ 

Zveme všechny děti na postní duchovní obnova pro děti na Hosíně 27. - 29. března 2020. 

Jsou pravidla důležitá? Neomezují mou svobodu? Pomáhají? Potřebuji je? Musím je znát? 

Postní duchovní obnova pro děti na téma DESATERO aneb pravidla dobrého života nabízí dětem 

ve věku 6 - 12 let společně strávený čas na Hosíně nejen v tichosti a zamyšlení, ale také v radosti a 

přátelství. Děti se mohou těšit na společné tvoření, hry, modlitbu, nová přátelství, ... 

27. 3. 2020, 17:00 příjezd - 29. 3. 2020, 11:30 ukončení po mši svaté na Hosíně 

Doporučený příspěvek: 500,- Kč.  

S sebou: spacák, přezůvky, pyžamo, sportovní oblečení na ven, hygienu, ručník, šátek. 
  

Informace o konání Diecézní pouti „Vzhůru, pojďme k vodám.“ Iz 55,1 

Diecézní pouť se bude konat v Českých Budějovicích v sobotu 3. října 2020. 

Pátek předvečer bude tradičně program pro mládež. 

Patronem poutě bude sv. Jan Nepomucký. 

Součástí také bude info-městečko: prezentace křesťanských organizací a medií na Piaristickém náměstí  

a v klášterní zahradě. 
 

SOBOTNÍ PROGRAM zatím stále v přípravě: 

9:00 Příjezd – úvodní program (katedrála) 

 Přivítání poutníků, představení muzea sv. Jana Nepomuckého a celého programu poutě 

 Litanie k sv. Janu Nepomuckému 

 Divadlo o životě sv. Jana Nepomuckého – Rovnátka (divadlo Štěpánky Talířové) 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-desatero-aneb-pravidla-dobreho-zivota
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 10:00 Neliturgický průvod na Piaristické nám. se sochou sv. Jana Nepomuckého 

 10:30 Pontifikální mše svatá (kostel Obětování Panny Marie) 

Zároveň by v Rajské zahradě byla bohoslužba slova pro děti 

Hudební doprovod zajistí Chrámový sbor z Velešína. 

 11:30 Oběd: účastníci mohou také využít nějakou restauraci v okolí 

 12:30 Odpolední program: 

 Přednášky: 

Žízeň po vodě (ekologie): Marek Orko Vácha (TFJU) 

Žízeň po spáse: biskup Pavel (TFJU) 

Žízeň v rodině: manželé Imlaufovi (TFJU) 

 Povídání o klášteře a kostelu, Ing. Míchal  

 Duchovní nabídka, mj. adorace, zpověď (kostel) 

 Program pro děti (klášter, zahrada, ostrov) 

15:30 Společné ukončení v katedrále (lepší dostupnost pro autobusy) 
 

Duchovní obnova pro absolventy kurzu AKLA a další zájemce s P. Josefem Prokešem 7. 3. 2020 na Lomci  

Diecézní centrum pro katechezi a Spolek Most – České Budějovice zve účastníky kurzu Alfa a další zájemce na 

duchovní obnovu s tématem „Laudato si“. Duchovní obnovu povede otec Josef Prokeš. Z dalšího programu – 

Martina Fürstová představí projekt „Nulový hlad“, odpoledne: 15:00 Povídání o kříži od architektů Josefa 

Pleskota a Norberta Schmidta, 17:00 Mše sv., kterou bude sloužit o. Josef Prokeš. Doporučený příspěvek 50,- 

Kč (pro ty, kteří si od nás objednají oběd). Lehký oběd tedy bude pro přihlášené dle zájmu zajištěn. Přihlášky 

nejpozději do 2. 3. 2020 na pumprova@bcb.cz. Kapacita je neomezená.  
 

Postní kasičky 

I letos se farníci mohou zapojit do akce „postní almužna 2020“. Peníze za požitky, které si během 

postu lidé odřeknou, můžou vložit do papírové kasičky (postničky), kterou na konci postu přinesou 

zpět do kostela. Papírové kasičky bude možné vyzvednout v kostele. Výtěžek z almužny bude 

rozdělen na poloviny a podpoří: 1) pomoc nemocným prostřednictvím Diecézní charity České 

Budějovice, 2) činnosti Pastoračního střediska.  
 

Velikonoční výstava v klášteře - Díla dětí nás provází velikonočními událostmi 

Interaktivní výstava vhodná pro rodiny, školy i jednotlivce od úterý 17. 3. do čtvrtka 23. 4. 2020 v Křížové 

chodbě kláštera na Piaristické nám. v Českých Budějovicích.  

Předtím se ale děti mohou zapojit do kreslení obrázků na téma: velikonoční události od začátku 

Svatého týdne až po vzkříšení. Zapojit se mohou farnosti, např. při postní farní katechezi pro děti 

za účelem přípravy na slavení Velikonoc, nebo učitelé náboženství ve školách při hodinách 

náboženství, či rodiny doma. Zapojit se ale mohou všechny věkové kategorie. 

Technika: libovolná (kresba, malba, grafika, kombinovaná technika); formát: A4 nebo A3 tvrdší 

papír (čtvrtka). Musí být připojen podpis: čitelně jméno a příjmení, farnost/obec a věk autora na rub obrázku.  

Dodání obrázků nejpozději do 12. 3. 2020 na Diecézní centrum pro katechezi, osobně či poštou. Lze využít 

vikariátní katechety, kteří mají 12. 3. 2020 schůzku vikariátních zástupců pro pastoraci na biskupství. 

Od 17. 3. bude v klášteře probíhat výstava „Známe Velikonoce?“ doplněná aktivitami pro účastníky. 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:pumprova@bcb.cz
https://www.bcb.cz/udalosti/postni-almuzna-2020/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-velikonocni-vystava-v-klastere-dila-deti-nas-provazi-velikonocnimi-udalostmi
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Školám nabízíme možnost dalšího programu v klášterním sále po prohlídce výstavy.  

Doporučený příspěvek na pokrytí nákladů výstavy: 30 Kč.  
 

Velikonoční dílna na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 od 9:00 

Zveme děti na velikonoční dílnu na Zelený čtvrtek do klášterního sálu na Piaristickém nám. v Č. Budějovicích. 
 

FamilyWeekend Ktiš 2020 7. 5. - 10. 5. 2020 

Setkání pro rodiny s dětmi. Program bude zaměřený v duchu Díla Mariina – Hnutí Fokoláre. Na celý program 

zve i otec Tomas van Zavrel. Zveme celé rodiny nebo alespoň jejich děti. Děti do 6 let věku pouze s 

doprovodem rodiče. Přihlášení do 31. 3. 2020 a více informací získáte na uvedených kontaktech. 

Doporučená cena včetně ubytování a stravy: Dospělí 1000,- Kč; Děti od 10 do 18 let 900,- Kč; Děti 

od 4 do 10 let 670,-Kč; Děti do 4 let zdarma. 724 560 040 Martina Fürstová, 602 954 867 Veronika 

Chaloupková. 
 

Projekt do škol „Nulový hlad“ 

Do tohoto projektu se přihlásilo 17 skupin ze ZŠ. 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. 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. Můžete 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  

katechezi. Ke stažení je najdete na novém webu https://prolidi.bcb.cz/.  
   

CENTRUM PRO RODINU 
 

Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích je otevřeno bez rozdílu každé rodině, která bude mít 

zájem. Rodina je velké obdarování pro každého člověka. Chceme ji doprovázet na její cestě se všemi radostmi 

i možnými úskalími a obtížnými životními situacemi. K tomu můžou sloužit např. tyto nabídky  

a pozvánky. 
 

 

 

 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/projekt-do-skol-katecheti
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti
mailto:katechetky@dicb.cz
https://prolidi.bcb.cz/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-familyweekend-ktis-2020
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Pozvánky: 
 

Šťastný princ, Divadlo J. K. Tyla Třeboň - 11. 3. 2020, 18:00 – 19:30 

Poetická dramatizace jedné z nejznámějších pohádek Oscara Wilda z pera básníka Radka Malého 

a režiséra a výtvarníka Matěje Formana. Inscenace o smrtelné kráse, nesmrtelné lásce a soucitu 

kombinuje činohru a loutky s velmi působivou výpravou. Příběh vyobrazuje nejen rozdíly mezi 

různými společenskými vrstvami lidí, které jsou patrné i dnes, ale také sílu soucitu a lásky – hodnot, 

jejichž vnitřní krása je nepomíjivá, na rozdíl od krásy fyzické, která vždy jednou pomine. V našem 

zpracování Šťastného prince tušíme, že i přes slzy dojetí bude po představení dětský divák pohlížet na svět 

radostnýma očima. / Matouš Danzer, dramaturg Divadla Lampion 

Výpravná inscenace vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů. Vhodné pro děti od 5 let. Hraje Divadlo 

Lampion Kladno. Pořádá Diecézní centrum pro rodinu a Hospic sv. Kleofáše. 
 

Jak naplnit "prázdné hnízdo"?, Panský dům Rožmitál pod Třemšínem 27. 3. 2020 - 29. 3. 2020  
 

Koncert rodin, kostel sv. Rodiny, České Budějovice 13. 5. 2020 
 

Víkendové setkání rodin, Panský dům Rožmitál pod Třemšínem 15. 5. 2020 - 17. 5. 2020 

Diecézní centrum pro rodinu připravuje víkendové setkání rodin na téma Občanská 

odpovědnost v termínu 15. - 17. 5. 2020 s hostem Mons. Václavem Malým. 

Nebude chybět modlitba, adorace, mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory ve 

skupině i v manželské dvojici, svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním 

odpoledni. 
 

Duchovně relaxační pobyt pro rodiny, Dům sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020 

Dobrá Voda u Hartmanic leží v krásné přírodě, nabízí se velké množství výletů. Objekt k ubytování leží vedle 

kostela sv. Vintíře, kde je umístěn pozoruhodný skleněný oltář výtvarnice ze Zbraslavi u Prahy, Vladimíry 

Tesařové, v sousedství je židovské muzeum Dr. Šimona Adlera.  

Na webových stránkách www.dcr.bcb.cz nalezneme další důležité informace, např. cenové podmínky domu 

Sv. Vintíře. Stravování: celá porce 220Kč/den, poloviční 130Kč/den 
 

Národní pochod pro život 18. 4. 2020 

Přijeďte na manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Toužíme po tom, aby každá 

rodina mohla děti přijímat s radostí. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení. 

Program: www.pochodprozivot.cz  

vstup zdarma / na webu mapa trasy / přihlašování od konce února 

10.30 Pražský hrad, katedrála - pontifikální mše svatá 

12.30 Hradčanské náměstí – občerstvení, doprovodný program 

14.00 Pochod pro život - na trase: Hradčanské náměstí - Újezd - Václavské náměstí 

16:00 Zakončení u sochy sv. Václava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.dcr.bcb.cz/
http://www.pochodprozivot.cz/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-divadlo-stastny-princ-v-treboni
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-narodni-pochod-pro-zivot-2020
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-vikendove-setkani-rodin-s-biskupem-vaclavem-malym
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CENTRUM PRO SENIORY 
Křížová cesta v Římově 

V úterý 17. března 2020 se společně vypravíme na křížovou cestu v Římově nedaleko Českých 

Budějovic. Čeká nás přibližně 5 kilometrů pohodlné chůze, na které nás bude doprovázet  

P. Zentner. Odjezd 11.05 z autobusového nádraží v Českých Budějovicích. 
 

 

Výlet do Vrchotových Janovic 20. 5. 2020 

Centrum pro seniory pořádá výlet pro seniory do Vrchotových Janovic ve středu 20. května. Další informace 

budou zveřejněny později. 
 

CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
 

Pozvánky přímo pro mladé: 

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

přihlašování.  
 

Diecézní setkání mládeže 3. - 4. 4. 2020 – „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ 

Pátek: Komunitní centrum na sídlišti Máj 

17:30 – 18:00 registrace, 18:00 mše svatá, 20:00 svědectví mladých manželů, 21:30 chvály 

Sobota: Salesiánský kostel sv. Vojtěcha Čtyři Dvory 8:30 – 16:00: 

„Uvolněte se, prosím" s otcem Josefem Prokešem, poté paralelní program pro středoškoláky a vysokoškoláky 

Workshopy: 

 Jak prokouknout druhé lidi 

 Jak získávat přátele a působit na lidi 

 Manželství a rodina očima manželů 

Mše svatá od 15:00 v kostele sv. Vojtěcha.  

Přihlášky do 30. 3. 2020 
 

Velikonoce na Hosíně 9. - 12. 4. 2020  

Pro všechny od 13 let. 

Ve čtvrtek v 17.15 sraz v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Zde proběhnou 

18:00 obřady Zeleného čtvrtku. Prosíme rodiče, aby se společně s námi účastnili mše svaté. Po mši 

svaté prosíme rodiče, aby děti odvezli na Hosín, kde bude probíhat ubytování. Závěr bude  

neděli po mši sv., která začíná 10.30, srdečně zveme i rodiče, sourozence a prarodiče. Cena: 600,- 
 

Ora et labora na Hosíně 17. 4. - 19. 4. 2020 

Pracovně-duchovní víkend pro chlapy a kluky s důrazem na společnou práci a společenství, ale nebude chybět 

ani modlitba. Víkend je vhodný pro budování a prohlubování vztahů mezi (pra)otci  

a syny a vnuky. Budeme pomáhat na Hosíně s potřebnými udržovacími a opravářskými 

pracemi. Spát se bude ve vlastních spacácích. Vzhledem k pracovní složce programu je 

víkend zdarma. Příjezd v pátek 17. 4. večer od 18:00. Odjezd v neděli 19. 4. po obědě. Je 

možné zůstat pouze na sobotu. 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-krizova-cesta
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-01-velikonoce-na-hosine
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-diecezni-setkani-mladeze-v-ceskych-budejovicich
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-01-ora-et-labora-na-hosine
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In víkend v Prachaticích 12. 6. – 14. 6. 2020 

Víkend je určen pro dívky od 13 do 18 let, hostem bude Veronika Zvánocová. Těšit se mohou na 

holčičí pohodu, Boha, inspirativní workshopy, kosmetické rady, focení fotorománu do časopisu IN, 

svědectví ženy cestovatelky a hlavně poznávání sebe sama. 

- doporučený příspěvek 350 Kč 
 

 

Tábor pro děti na Hosíně - Cesta kolem světa s Aslanem 12. – 17. 7. 2020 

Pozvánka pro děti, které chtějí prožít nezapomenutelné prázdniny plavbou kolem světa. Čeká na 

ně tábor plný dobrodružství, kamarádů, výletů, modlitby, her, ale také velká závěrečná bitva.   

- věkové rozhraní účastníků: 7 až 12 let 

- ubytování: ve vlastním stanu, popř. děti od 7 - 9 let v budově. Kapacita je 30 účastníků. 

Celková cena je 1 800 Kč ve dvou platbách (záloha + doplatek) záloha 1000 Kč. Tato záloha je  

(v případě odhlášení) nevratná. Doplatek bude v hotovosti na začátku akce. 
 

Enterjunior 19. 7. - 25. 7. 2020 

pro účastníky 13 - 15 let 

Entercamp 27. 7. - 2. 8. 2020 

pro účastníky 16 - 23 let 

- přihlašování na webových stránkách od 1. 3. 2020 
 

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 
  

Pozvánka na postní pouť Misijních klubek do Pacova 21. 3. 2020, 10:30 – 15:30 

„Úsměvy pro Malawi“ 

Pouť misijní klubek se bude konat v sobotu 21. března v kostele sv. Michala a v prostorách CMŠ 

Jonáš a SVČ Síť.  

 
 

 

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve 20. 3. - 22. 3. 2020 na Hosíně 

Škola je dnes rozšířena do různých států Evropy i USA a stále vznikají nová působiště. Více 

informací naleznete na: www.skolamarie.cz, www.szkolazycia.info.  

Ředitelem Školy je P. Piotr Kurkiewicz, OFMCap. a koordinátorkou pro ČR je Teťana Jahoda. 

Českobudějovickou školu vedou Marie Němcová a Jiří Bárta pod duchovním vedením otce 

Tomase van Zavrela. 

Škola křesťanského života a evangelizace je šestiletým formačním hnutím. Cílem je uvést účastníky do plnosti 

pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v církvi, farnosti, nebo  

i v různých světských sdruženích, hnutích, společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především 

uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem. 

Každý rok tvoří 4 hlavní společná setkání, z toho jsou 3 víkendové setkání (podzim, zima, jaro) a jedno 

desetidenní setkání v létě. Kromě toho se můžete povzbudit na společenství Školy Marie, které na Hosíně 

budeme pořádat jednou za měsíc. Škola Marie se v českobudějovické diecézi koná ve farním areálu na Hosíně 

u Českých Budějovic. Na celý víkend je možné se ubytovat na faře (spacák a polštář  

s sebou). Je možné dojíždět. Na ubytování je 400 Kč a na stravu je 400 Kč – každý ale podle svých možností.  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.skolamarie.cz/
http://www.szkolazycia.info/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-in-vikend-v-prachaticich
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-postni-setkani-misijnich-klubek
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-01-tabor-pro-deti-na-hosine-cesta-kolem-sveta-s-aslanem
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-skola-krestanskeho-zivota-a-evangelizace-marie-z-nazaretu-matky-cirkve
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-entercamp-a-enterjunior-2020
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Postní misijní kalendář 

Je naplněn obrázky, úkoly a výzvami, které mají děti inspirovat k hlubšímu a zodpovědnějšímu prožívání této 

přípravné doby na Velikonoce.  

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v Misijním klubku, ve škole, v rodině, ve farnosti a každý 

dospělý může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány 

závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní 

modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských 

misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark.  

O vašem postním snažení můžete na www.missio.cz napsat a poslat fotografie, které rádi zveřejní.  

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi zde: https://prolidi.bcb.cz/    
 

Dále můžete využít i tyto materiály: 

Křížová cesta za děti v misijních zemích 

Text křížové cesty s rozjímáním nad útrapami dětí v misiích připravila Bronislava Halbrštátová. 

Modlitby jsou doprovázené fotografiemi, které byly pořízeny na misijních cestách. Hodí se do 

postního období, i pro jakékoliv modlitební aktivity s dětmi či rozjímání v misijním duchu. 

Prohlédnout a objednat si ji můžete zde:  

https://www.missio.cz/materialy/nabozenske/krizova-cesta-za-deti-v-misijnich-zemich/  
 

Misijní růženec - brožurka 

Prohlédnout a objednat si ji můžete zde: 

https://www.missio.cz/materialy/nabozenske/misijni-ruzenec-brozurka/   
 

 

 
 

Křížová cesta pro malé misionáře 

Křížovou cestu pro malé misionáře autorsky připravil Tomáš Velzel. Hodí se např. do postního 

období, ale i kdykoliv jindy pro křížové cesty s dětmi a rozjímání v misijním duchu. Objednat si ji 

můžete zde: https://www.missio.cz/materialy/nabozenske/krizova-cesta-tomase-velzela/  
 

 
 

Svatý Misionář 

V březnovém Missio magazínu na Televizi Noe 1. března ve 20:05 se objeví sv. Tubirius, jehož příběh je opět 

vyprávěn s pomocí obrázků kreslených dětmi. Poté bude ke stažení ve Svatém misionáři na youtube.com.  
 

Missio interview 

Na webu najdete nové Missio interview s paní Irenou Sargánkovou: 

https://www.missio.cz/aktuality/irena-sargankova-v-keni-pozoruji-dulezitost-medialni-vychovy-missio-

interview/ 
 

Vaše plánované misijní akce oznamujte, prosím, do formuláře zde: https://www.missio.cz/aktivity/oznamit-

konani-aktivity/ 
 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.missio.cz/
https://prolidi.bcb.cz/
https://www.missio.cz/materialy/nabozenske/krizova-cesta-za-deti-v-misijnich-zemich/
https://www.missio.cz/materialy/nabozenske/misijni-ruzenec-brozurka/
https://www.missio.cz/materialy/nabozenske/krizova-cesta-tomase-velzela/
https://www.missio.cz/aktuality/irena-sargankova-v-keni-pozoruji-dulezitost-medialni-vychovy-missio-interview/
https://www.missio.cz/aktuality/irena-sargankova-v-keni-pozoruji-dulezitost-medialni-vychovy-missio-interview/
https://www.missio.cz/aktivity/oznamit-konani-aktivity/
https://www.missio.cz/aktivity/oznamit-konani-aktivity/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-postni-misijni-kalendar-2020
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Na závěr z Poselství papeže Františka k postní době 2020: 

"I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu nejvíce 

potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí 

člověka více člověkem..." 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY 
 

 

Přednáška Heleny Soukupové: Svatá Anežka Česká - život a legenda 5. 3. 2020 v 16:00 

Místo konání: Historická budova Jihočeského muzea v Č. Budějovicích, Dukelská 1, Barokní sál v 1. patře 
 

Postní obnova pro dívky ve Slavonicích 27. 3. – 29. 3. 2020 

Téma: „Návrat k prvotní lásce.“ (srov. Zjevení sv. Jana) s P. Karlem Janů a se sestrami 

boromejkami. 

S sebou: Bibli, růženec, breviář (kdo má), spacák, přezůvky, cena dobrovolná, věk: 18 – 35 let 

Přihlášky a případné dotazy posílejte na e-mail vincenta@boromejky.cz nebo sms 723 477 525. 
 

Pocta bl. Karlovi I. 1.4.2020 17:00 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 

Slavnostní mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I.  Mši bude celebrovat Mons. Vlastimil 

Kročil, diecézní biskup. S odkazem na úzkou provázanost minulosti se současností – tedy západoevropských 

tradic s dnešními kulturními, křesťanskými a společenskými hodnotami, budou při obřadu vystaveny plukovní 

prapory historických rakousko-uherských jednotek, zastoupených členy klubů vojenské historie  

z Čech i Rakouska. 
 

Duchovní den s mladými z Hnutí Fokoláre 14. 3. 2020, 09:00 - 18:00 

Místo: Centrum Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha – Vinoř, Vstupné: 170 Kč 

Setkání je určené pro lidi 18-40 let ze všech českých diecézí. Akce má za cíl pomocí přednášek, skupinek  

a modlitby představit téma Společenství. Více info na: https://trio.summerjob.eu/ 
 

II. národní pouť za hospice – Křtiny 25. 4. 2020 (poutní místo u Brna, národní kulturní památka) 

Zveme na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR – přijďte je podpořit, potřebují Vaši 

duchovní podporu! Hl. celebrant: Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup pražský 

• 10.30 PŘEDNÁŠKA: Eutanázie (MUDr. M. Svatošová, PhDr. R. Huneš, MBA) 

• 12.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ • stánky s publikacemi a výrobky s hospicovou tématikou 

- patron pouti a hospiců – sv. Josef Moscati; www.asociacehospicu.cz  
 

 

 

Kurz Katecheze Dobrého Pastýře 

- kurz proběhne v Českých Budějovicích 

- 1. část: 13. - 14. 6. 2020  (9:00 – 12:00, 14:00 - 17:00); 2. část: 19. - 20. 9. 2020  (9:00 – 12:00, 14:00 - 17:00) 

- v případě zájmu počítejte s těmito termíny, další informace přineseme později 
 

Nabídka besed, pořádaných krajskou organizací KDU-ČSL 

Besedy pořádá František Talíř spolu s Janem Bartoškem, Robertem Hunešem a Šimonem Hellerem.  
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://trio.summerjob.eu/
http://www.asociacehospicu.cz/
https://www.bcb.cz/udalosti/postni-obnova-pro-divky/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-02-pout-hospicu-krtiny
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Nabídka témat je opravdu pestrá: poutě do Santiaga de Compostella, Mariazell a Lurd, situace křesťanů  

v Iráku, hospicové péče v ČR, humor v lidských vztazích, mučedníci komunismu či křesťansko-demokratická 

politika za první republiky. V případě zájmu o jejich uspořádání ve vašem městě či obci prosím kontaktuje Fr. 

Talíře na telefonu 733 614 186 či e-mailem frantisek.talir@gmail.com. „Přijedeme mezi vás moc rádi, ať už do 

farnosti, či do jiného společenství.“  
 

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). 
 

V nabídce, kterou najdete na výše uvedené webové adrese, jsou také čísla starých ročníků nebo tematické 

celky, např. Příprava ke svátostem a mše svatá, základní nauka církve – balíček do školy, Biblické příběhy. 
 

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/ 
 

Putování tajné tiskárny  

Dozví se v něm příběh jedné tajné tiskárny, která v životě Jana Amose 

Komenského hrála významnou roli a díky ní spatřila světlo světa jeho světově 

proslulá díla. Formát A6, 8 stran,     Ukázka stran kvízu:  
 

Ježíš žije – omalovánky, kvízy 

Omalovánky s jednoduchým textem seznamují děti s velikonočním příběhem. Obsahují také 

úkoly (luštění a doplňovačky) a vystřihovánku. Navíc si mohou děti obrázky v sešitě vyzdobit 

přiloženými samolepkami. Sešit je určen pro děti od 5 do 8 let. Cena: 38 Kč. 
 

Skvrnka - bestseller nyní i v češtině!  

Podobenství pro dnešní děti, pomáhá dětem pochopit pojem hříchu, odpuštění a milosti zapamatovatelným 

a poutavým způsobem. 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:frantisek.talir@gmail.com
http://mojeduha.cz/
https://www.katecheze.cz/
http://btm.cz/
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Skvrnka je chlapec, který žije v království, kde všichni mají na své kůži skvrny. Pokaždé, když 

někdo udělá něco zlého, objeví se další skvrna. V naději, že najde někoho, kdo ví, jak se jich 

zbavit, vyráží Skvrnka na cestu. Na své dobrodružné cestě prochází vesnicemi, potkává lidi, 

kteří buď své skvrny skrývají, nebo si jich nevšímají, nebo za ně viní druhé. Teprve, když se 

setká s Králem, nachází Skvrnka řešení, které však vyžaduje oběť, která jednou provždy 

změní život Skvrnky i celé jeho rodiny. Cena 110 Kč. 
 

Klíčenka LED světlo 

LED klíčenka s bílou diodou jako přívěšek na klíče s křesťanským symbolem ryby. 

Rozměry: délka 6.5 cm, průměr ca 1 cm. Cena 23 Kč. 
 

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 
 

Anna Mátiková FSP - Křížová cesta pro uspěchané 

Tato křížová cesta chce dodat odvahu a chuť k modlitbě těm, kteří si na pobožnost křížové cesty 

se všemi náležitostmi z různých důvodů netroufají. 

brož., 40 s., 45 Kč 

 
 

 

 
 

Michal Zamkovský - Sedm kroků k dobré zpovědi  

Knížka Sedm kroků k dobré zpovědi není jen zpovědním zrcadlem či seznamem hříchů, jichž se 

dopouštíme, ale především praktickým pomocníkem, jakousi „duchovní mapou“, která nám 

ukazuje, jak se vrátit zpět k milosrdnému Otci. Průvodcem na této cestě je známý slovenský 

redemptorista Michal Zamkovský. Svěžím, a přitom hlubokým způsobem vysvětluje v sedmi 

bodech základní atributy dobré zpovědi: jak si uvědomit svou hříšnost a velikost Boží lásky, jaký 

je pravý význam zpovědi, co obnáší dobrá příprava nebo jak dosáhnout dokonalé lítosti. Dále 

nabízí návod na prožití zpovědi jako setkání s milujícím Otcem, popisuje, o čem má být kající skutek a jak 

vykročit do života po dobré zpovědi. brož., 72 s., 125 Kč 
 

Jacques Philippe - Hledej pokoj a zůstávej v něm 

Bůh je Bohem pokoje. Vzpomeňme si na zkušenost proroka Eliáše: Bůh nebyl ani ve vichru, ani 

v zemětřesení, ani v ohni, ale „v tichém a jemném vánku“ (srov. 1 Král 19,12). Často se 

zneklidňujeme a chceme všechno vyřešit sami, ačkoli by bylo účinnější zůstat pokojně před Božím 

pohledem a nechat jej jednat, s moudrostí a mocí nekonečně větší, než je ta naše. „Neboť toto 

praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: ‚V obrácení a ztišení bude vaše spása,  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.paulinky.cz/
mailto:objednavky@paulinky.cz
http://btm.cz/admin/obrazky/obr5de032c3a282e.jpg
http://btm.cz/admin/obrazky/obr5e394b45edcab.jpg
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v klidu a důvěře vaše vítězství‘“ (Iz 30,15). Kniha vychází v novém překladu Kateřiny Lachmanové.  

brož., 104 s., 129 Kč, 3. Vydání 
 

Angelo Scarano - Jak přečíst Bibli za jeden rok 

Přečíst celou Bibli je skvělý záměr, ale nikoli snadný. Proto nabízíme drobnou pomůcku – 

promyšlený „plán četby“ na jeden rok: s jeho pomocí snáze vytrváme a získáme tak plastičtější 

a ucelenější pohled na biblické poselství. 

brož., 24 s., 35 Kč, 3. vydání 
 

 

 

 

Marie-Aude Murail - Rabbi Ježíš 

Kniha je určena hlavně dětem školního věku, avšak s chutí se do ní začtou i dospělí, kteří Ježíšův 

příběh dávno znají. Klíčové postavy evangelia nám doslova ožijí před očima. Jde o románové 

zpracování, které si neklade za cíl doslovnou věrnost textům Bible, ale má tu přednost, že čtenáře 

„chytí za srdce“.  

váz., 144 s., barevné ilustrace, cena 229 Kč 
 

  

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

zasilky@kna.cz 

 

Richard Čemus - Život není čas, ale setkání. Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi 

Svědectví blízkého spolupracovníka kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou na velkou osobnost 

naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která utvářela dílo Tomáše Špidlíka – 

slovanská spiritualita, modlitba, srdce, kultura a umění, ekumenické snahy, duchovní otcovství či 

papež Jan Pavel II.  

200 stran, brožovaná, 249 Kč 
 

 

Ctirad Václav Pospíšil - Božská Sláva Ukřižovaného. Hymnus Filipanům 2,6-11 

Hymnus z listu Filipanům (Flp 2,6–11) je dobře známý čtenářům Nového zákona i těm, kdo se 

modlí breviář a účastní se liturgie. Krásná a hutná výpověď o tom, kdo je Boží Syn, nás přivádí  

k jádru opravdu křesťanského života.  

112 stran, brožovaná, 179 Kč 
 
 

 

Půst a Velikonoce pro nejmenší - SAMOLEPKY • OMALOVÁNKY • HRY • MODLITBY 

- Ilustrovala Léa Fabreová 

20 zábavných úkolů na dobu postní a velikonoční. Hledání rozdílů, omalovánky, bludiště, 

spojovačky, puzzle, samolepky, vybarvování 

a spousta dalších her! 

28 stran, 149 Kč 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.kna.cz/
mailto:zasilky@kna.cz
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Robert Hemfelt , Frank Minirth , Paul Meier - Závislosti srdce  

Kniha je praktickým návodem, jak se osvobodit od vztahů vzájemné závislosti. Pravá svoboda 

nespočívá ve vypjatém individualismu, ale ve zdravých vztazích s druhými lidmi. Autoři poutavě 

a s pomocí mnoha příkladů popisují vztahy vzájemné závislosti: jak rychle se rozvíjejí, jak ničivé 

jsou i jak se od nich můžeme osvobodit. Citlivě zapojují i svůj křesťanský pohled. Dílo určené 

především rodinným a manželským psychoterapeutům a psychologům budou číst  

s užitkem ti, kdo sami trpí závislostí, ti, kdo chtějí porozumět chování svých blízkých a pomoci 

jim k plnohodnotnému životu, a pracovníci pomáhajících profesí. 336 stran, brož., 339 Kč, 2. vydání 
 

PROGLAS – E-SHOP SLYŠ.TO 
https://slys.to/ 
 

Tato společnost vznikla jako dceřiná firma Radia Proglas. V oblasti audiotvorby je tedy Slyš.to zkušeným 

hráčem. Proglas totiž od prosince 2019 vysílá již 25. rok.  

Slyš.to se pouští do tvorby audioknih, které nejsou přímo v hledáčku jiných nakladatelství. Přesto jsou to díla, 

která pomáhají, povzbuzují, a také poučí. Zde najdete jen užitečné audioknihy, které posunou váš život 

směrem k lepšímu. 

Audioknihu o modlitbě Zpytování vědomí máte navěky zdarma. Již nyní ale máte možnost po zaplacení 

poslouchat své audioknihy přímo z našich stránek. Na Slyš.to nepotřebujete stahovat aplikace do mobilu. 

Prostě nakoupíte a posloucháte. 
 

Z nabídky: 
 

Hádej, kdo se vrátil - Radek Habáň 

Dlouholetý moderátor Radek Habáň spolu s kolegy nastudoval dramatizaci svého románu Hádej, kdo se vrátil, 

kterou jste mohli v podzimních dnech zaslechnout ve čtení na pokračování na Radiu Proglas. Humorný román 

ze současnosti vytvořil na motivy podobenství o marnotratném synovi. Návrat ztraceného syna totiž obrátí 

poklidný život jeho otce a sestry vzhůru nohama... Cena 169 Kč. 
 

Pán se stará - Josef Prokeš 

Otevřenost, poctivost, autenticita, založená na důkladném vzdělání a duchovní zkušeností. Josef Prokeš čte 

své úvahy, formované opravdovou vírou. Cena 185 Kč. 
 

Profesor Ulipispirus a jiné pohádky - Tomáš Špidlík 

Pohádky i bajky plné poselství o tom, že je třeba rozeznávat dobré od zlého, hledat svou vlastní cestu, vážit si 

rodiny i přátel a nechat se vést láskou. Cena 119 Kč. 
 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI  SLUŽBU . 

VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO  

 

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

Aktivity Pastoračního střediska 
 

Výstava o Mons. Františku Sobíškovi 

V pátek 17. 1. 2020 byla v 17.00 sloužena mše svatá k 100. výročí narození mons. Františka Sobíška. Při této 

příležitosti jsme Bohu poděkovali za dar jeho života, jeho služby církvi, moudrost v kázáních a přátelství ke 

všem. Po skončení mše svaté si účastníci mohli prohlédnout fotografie z jeho života a po té byli zváni na malé 

setkání do sálu na děkanství. Výstava byla v katedrále sv. Mikuláše ještě i v měsíci únoru. 
 

Výstava Chiara Lubich v katedrále sv. Mikuláše 

Dílo Mariino – Hnutí fokoláre ve spolupráci 

s Pastoračním střediskem ČB udělalo výstavu 

k 100. výročí narození Chiary Lubichové. 

Výstava byla zahájena 21. 1. v 16.00 mší 

svatou za Chiaru Lubichovou a poté byla 

vernisáž výstavy. Společenství pokračovalo 

při občerstvení v sále děkanství. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Svátek svatého Valentýna 

 

Hudební program na oslavu svátku 

lásky, důvěry a přátelství s kytarovým 

doprovodem Duo AMDG proložený 

mluveným slovem ve dnech 13. a 14. 

února 
 

 

 

 

 

 

Domov seniorů v Hluboké nad Vltavou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Domov seniorů sv. Křišťana v Prachaticích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Svátek sv. Valentýna v DpS 

Máj 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Diecézní florbalový turnaj zná své vítěze 

V sobotu 22. února 2020 se v Táboře konal již 7. diecézní florbalový turnaj. I tento rok se sešlo téměř 120 kluků 

z nejrůznějších částí českobudějovické diecéze, tentokrát v tělocvičnách základní školy Zborovská. Od devíti 

hodin se měřily síly 19 týmů ve třech kategoriích, a to první a druhý stupeň základní školy a střední školy. „Do 

poslední chvíle nebylo jasné, zda se kvůli velké nemocnosti sejde dostatek rozhodčích, ale nakonec vše 

dopadlo výborně,“ říká otec Tomas van Zavrel, který měl celý turnaj na starosti a pochválil účastníky: „Každý 

tým bojoval statečně a přesto, že každému šlo o vítězství, prohry se nesly se zdviženou hlavou, jak se to u 

křesťanů patří.“ Odpoledne se vítězové ocenili poháry, první místa obsadily tyto týmy:  

v kategorii 1. stupně ZŠ smíšený tým z farností Planá nad Lužnicí a Suchdol nad Lužnicí, v kategorii 2. stupně 

tým z Týna nad Vltavou a v kategorii SŠ tým z farnosti Soběslav. Nový termín diecézního florbalového turnaje 

je 27. únor 2021 opět v Táboře. /použito z prolidi.bcb.cz 
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Dostaveníčko na náměstí 

     V předvečer svátku sv. Valentina (13. února 2020) ožilo 

českobudějovické náměstí díky akci „Zveme České Budějovice 

na rande“. Vtipná scénka o rozhovoru dvou manželů 

odstartovala program a příjemně tak naladila přihlížející. 

Milým překvapením bylo pro mě vidět na pódiu kolegyni z 

práce - Štěpánku Talířovou, jak zavzpomínala se svým 

manželem, že se před 40 lety seznámili právě v Českých 

Budějovicích. Myslím, že takovéhle originální rande po 40 

letech nemělo chybu!  

     Iveta Babická 

 

 

„Hele, kdy přijdeš zítra z práce?“, ptá se mě manželka mezi 

řečí při večeři. „No, snad to stihnu do pěti“, odpovídám 

zamyšleně. „To by bylo fajn“, pokračuje manželka, „půjdeme 

na rande?“ Jsem trochu zaskočen, babičky daleko, syn se na 

mě směje, starší děti jsou na prázdninách, tak vlastně proč ne.  „A kam?“ ptám se. „No přece na náměstí, je 

tam akce: Zveme České Budějovice na rande. To nevíš?“ Nevěděl jsem, neslyšel jsem a spolu se ženou a synkem 

vyrazil jsem 😊 a dobře jsme udělali.  Zveme České Budějovice na rande, je jedna z akcí Národního týdne v 

manželství. Národní týden manželství nás povzbuzuje k tomu, abychom si uvědomili, že o manželství je třeba 

pečovat, protože není samozřejmostí. 

Již když jsme přicházeli na náměstí, slyšeli jsme hrát romantické písničky. Na náměstí bylo malé podium, 

stoleček se 2 židlemi svátečně prostřenými, několik dvojic i trojic (třetím bylo vždy dítě) a kolem bylo 

nakresleno obrovské srdce. Během doprovodného programu – píši doprovodný, protože hlavním bodem 

programu pro mě byla manželka a pro ni zase já, (přeci jen to bylo rande), jsme kromě písniček slyšeli několik 

vstupů moderátorů - manželů Poláčkových, a povídání hostů manželů Talířových – jež vyprávěli o svém 

dlouhém manželství. Dále jsme se mohli fotit u již zmiňovaného stolu s kulisou ČB náměstí a Černé věže, přijali 

jsme skupinové pozvání na čaj a koláčky. Také jsme dostali vonné svíce ve tvaru srdíčka. Právě s těmito svíčkami 

jsme se postavili na nakreslenou siluetu srdce a pan fotograf nás vyfotil z Černé věže. Pozvolna se jedno velké 

společné rande rozpouštělo do malých skupinek zcela soukromých, až se pozvolna rozplynulo do rande 

jednotlivých manželů.    

Bylo hezké, potkat na této akci několik našich známých, stejně tak bylo fajn mít další důvod vyrazit se ženou 

opravdu na rande, né jen na procházku, a zastavit a poděkovat si navzájem a Pánu Bohu za náš vztah.  

V dnešní době singls a „nespoutané“ nevázanosti je fajn si uvědomit dar manželství.                  

Pavel a Andrea 
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Dění v prachatickém vikariátu  
 

Národní týden manželství  

V Prachaticích v příjemném prostředí kláštera (Neumanna) si manželské páry z farností vikariátu mohly dopřát 

"čas pro sebe" a jak řekl v úvodu P. Josef Sláčík, který sobotní obnovou (15. 2.) provázel, mohly "staré oprášit", 

načerpat nejen nové poznatky, ale nechat se proměnit, počítat s Boží přítomností ve svém manželství 

uzavřeném před Bohem. Klást si i otázky: např. "Je láska v emocích nebo je více aktem rozumu  

a vůle? Když cit vyprchá, znamená to, že již nemiluji?" V den 

svatby -  manželský slib - "vydávám se  

a přijímám", v respektu k odlišnosti přijímáme jeden 

druhého, "jdeme k němu". "Kolikrát dělám ve svém 

manželství první krok? Ježíš je v první linii, předešel nás - ve 

druhém přebývá a to vstupem do svátostného manželství 

volím."  Zaznělo také, že Láska potřebuje Pravdu - skrze 

Duha svatého máme růst k Agapé. Poděkování za 

požehnaný čas patří jak otci Josefovi, tak sestrám 

boromejkám za jejich mateřskou péči.  

-lh- 
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Dění ve vikariátu České Budějovice město/ venkov 
 

Návštěva Jihočeského muzea 

V pátek 14. února při jarních prázdninách jsme s dětmi 

navštívili Jihočeské muzeum. To jsme prošli od výstavy o sv. 

Anežce České až po novou stálou archeologickou, 

přírodovědnou a národopisnou expozici. "Základní filozofií 

expozice je vytvoření prostředí, které na návštěvníka působí 

emotivně, vtahuje ho do tématu a postupným objevováním 

vyvolává další touhu po poznání. Je založeno na principu 

vcítění, vtažení návštěvníka do prostředí, doby a času daného 

tématu," přibližuje ředitel muzea Ing. František Štangl. 

Expozice se rozkládá v druhém podlaží hlavní historické 

budovy muzea o rozloze 730 metrů čtverečních. Dozvíte se 

vtahujícím způsobem plno zajímavostí nejen  

o rostlinách, zvířatech, ale i o různých biotopech, kamenech 

apod. Jen pozor, je dobré si jen na tuto expozici vyhradit 

klidně dvě hodiny a více. My jsme ale za dopoledne stihli ještě 

další dvě - Tradiční výstava orchidejí, kaktusů, bromélií, sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu včetně 

poradny pro pěstitele (mezi hmyzem můžete obdivovat strašilky, obří šváby, pakobylky, sklípkana a dále pak 

želvičku nebo myšky) a Řemesla a živnosti v Českých Budějovicích, která končí 10. března a doplňuje stálou 

expozici Příběh města (zde malou Madlenku zaujala vizualizace dobově oblečené paní, která se pohybovala 

podle jejích pohybů). Vřele doporučuji návštěvu celého muzea, vše o výstavách, otvírací době i ceník naleznete 

zde: https://www.muzeumcb.cz/. 
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Z karnevalu v Borovanech v neděli 16. 2. 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dění v jindřichohradeckém vikariátu 
 

Také v tomto vikariátu hraničícím s Rakouskem farníci v některých farnostech prožívali masopustní dobu ve 

veselí a radovánkách. Na příklad v pátek 21. února se konal v sále hotelu u Jelena v Nové Včelnici dětský 

karneval pro děti z farností spravovaných z J. Hradce.  
 

Karneval v Nové Včelnici 
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Dění v českokrumlovském vikariátu   
 

8. února 2020 proběhl Bál dobrých srdcí v Zubčicích. Výtěžek z dobročinného plesu byl věnován na pastorační 

aktivity pro Spolek Most České Budějovice.  

Velké těšení se na společně prožitou radost a veselí předznamenávalo příchod 29. ročníku Bálu dobrých srdcí 

v Zubčicích. Příjemně naladění lidé, hezká hudba i zajímavý program nezklamali. Krev rozproudilo poutavé 

předtančení souboru Správná parta. Za srdíčko "vzal" humorně podaný projev otce Tomase van Zavrela. 

Nadchla soutěž Star dance. Disco po půlnoci bylo klasickou třešničkou na dortu. Přijeďte na 30. ročník Bálu 

dobrých srdcí, který se uskuteční 23. ledna 2021!              Štěpánka Talířová 
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Misijní zastavení - Pozdrav z Filipín 
 

I přes 10 000 kilometrovou vzdálenost spojeni v modlitbě a pomoci 
 

Drazí! Tak rádi prohlížíme fotografie z Misijních klubek, které nám posíláte. Děkujeme. 

Stejně jako vy jsme měli vánoční prázdniny, které děti trávily doma a my mohly prožít v klášteře klidnější 

společný čas. 

Díky také za svědectví o vašich životech a prožívání zimního období plesů, karnevalů a jiných setkání. Protože 

jak říkáte, vše je smysluplnější, když se lidé spojují ve víře a solidaritě. A je úchvatné vnímat, že jsme ve spojení 

navzdory desetitisíc kilometrové vzdálenosti… opravdu vnímáme Církev, velkou rodinu spojenou v Boží náruči. 

Vše je možné, pokud jsme ve spojení v této lásce. 

Díky za báječnou poznámku o chlapci, který se přišel zeptat, zda Bůh rozumí modlitbě v angličtině. Ano, rozumí 

nám všem a všechny nás také velmi miluje. 

Možná jste slyšeli ze zpráv o erupci sopky Taal v polovině ledna. To místo je od nás vzdálené jen 30 kilometrů. 

Naše město bylo také zasaženo lehkým popraškem popela, ale lidé žijící na úpatí hory museli opustit své 

domovy. Zasaženy byly tisíce lidí a ti pak zůstali bez prostředků. I díky vaší pomoci jsme schopní se s těmito 

našimi bratry a sestrami v nouzi podělit o to málo, co máme. Zotavují se pomalu a s velkou pomocí 

pomáhajících organizací i Církve. 

Nyní začaly opět fungovat i naše třídy pro děti, trochu jsme museli upravit a rozšířit rozvrh, abychom dohnali 

to, o co nás připravila tato mimořádní situace vzniklá erupcí sopky. 
  

Přikládáme pár fotografií ze společného jídla pro děti. 

Všechny vás nosíme v srdci a v modlitbách 

Vaše sestry od Piety 
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