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ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 5/2020 

 

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

Zdravíme vás v novém školním roce a nabízíme vám další číslo našeho pastoračního občasníku.   

Tentokrát v rubrice „My představujeme, vy poznáváte“ budeme moct blíže poznat našeho otce Tomase 

van Zavrela, ředitele Pastoračního střediska.  

Nejprve vám z Pastoračního střediska představíme projekt Křesťanské Povltaví a připomeneme opět 

Diecézní pouť, která bude v Českých Budějovicích v sobotu 3. října. Je nejvyšší čas zvát naše farníky  

a přátele, abychom se sešli v hojném počtu a byli pro ostatní obyvatele a návštěvníky Budějovic svědectvím 

živé víry. Nabízíme také přehled informací z Diecézních center, jsou zastoupena všechna, tak se podívejte, co 

nabízejí. Chybět nebude ani nabídka z některých organizací a nakladatelství.  

I přes hrozbu koronaviru se v létě konalo docela dost táborů anebo výletů, a tak můžete nahlédnout do 

několika vikariátů a stát se tak zpětně „účastníky“ uvedených táborů. V některém příspěvku je to tak hezky 

den po dni popsané, že chvílemi budete mít skutečně pocit, jako byste tam byli. Tábory se ale konaly  

i v ostatních vikariátech a také proběhl tábor Cesta „S Aslanem kolem světa“ a EnterCamp i EnterJunior. 

Přeji vám požehnaný začátek do nového školního roku a mnoho radosti, pokoje, naděje, síly, horlivosti  

a lásky, nové tvořivosti,… Možná to budeme potřebovat víc než jindy, protože ne všude a na všech školách 

nám vyjde výuka náboženství, tak jak bychom chtěli, a budeme muset hledat nové cesty… Zároveň to ale 

může být větší příležitost otevřít se víc Bohu a jeho lásce, protože ON ty nové cesty pro nás má…  

 

Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková 
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  INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER 
 

https://prolidi.bcb.cz/ 
 

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE 
 

Rozhovor s otcem Tomasem  

1. Jak a kdy začal Váš život z víry? 

To je tak trochu záludná otázka. Pokřtěný jsem byl 8. dubna 1967. Rodiče mě i po emigraci do Nizozemí 

vychovávali ve víře. Učili mě modliteb a byli mi příkladem křesťanského způsobu života. Hlouběji jsem začal 

prožívat svou víru na střední škole, kde jsem také pocítil první povolání ke kněžství. Na vysoké škole jsem 

naopak postupně ztratil víru. Chodil jsem už jenom do kostela a dvakrát do roka na zpověď. Boha jsem čím 

dál méně vnímal jako integrální součást svého života. Věřící přátele jsem neměl. Když jsem se přestěhoval do 

Prahy, kde jsem začal podnikat, se stav nezměnil, ale ani nezhoršil. Až když jsem po pěti letech podnikání 

začal hledat smysl života, postupně jsem se vracel pro odpovědi do Církve. V té době mě ale nenapadlo, že 

by odpovědí mohl být sám Bůh a můj vztah k Němu. Trvalo to dalších 5 let, než jsem začal Boha více vnímat 

ve svém životě a nakonec udělal zásadní rozhodnutí, že spálím všechny mosty a začnu Ho aktivně hledat. 

Z dnešního pohledu tehdy začal můj život z víry.   
  

2. Ovlivnil Vás někdo, nebo něco podstatně ve Vašem hledání, na Vaší cestě víry? 

V období prvotního hledání, než jsem se rozhodl opustit své podnikání, mi pomohli různí duchovní: páteři 

kapucíni „od sv. Tadeáška“ na Náměstí Republiky v Praze, otec Patrik Maturkanič (pozdější farář na poutním 

místě Lomec a rodinný přítel), servita páter Bonfilius v klášteře v Nových Hradech.  

Poté, co jsem spálil mosty, to byli lidé v komunitě Archa v holandské Goudě, zejména jeden jezuita a jeden 

laik, kteří mě duchovně doprovázeli. Hlavní inspirací mi byli mojí nové přátele s mentálním postižením, kteří 

mě postupně otevírali oči a učili vidět svět jinak. Po mém návratu do Čech mě velmi pomohl otec Patrik 

Maturkanič a v semináři pak tehdejší spirituál, současný pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. I mé 

rozhovory s otcem biskupem Paďourem byly pro mě obohacující, byť náročné. Postupně se množil počet lidí, 

kteří mě ovlivňovali a pomáhali jít na hlubinu. Teď mi jsou už přes rok velkou inspirací sv. Jan Nepomucký  

a sv. Jan Maria Vianney. Nějak vnímám jejich mimořádnou přímluvu a potřebu se k nim obracet.  
  

3. Jaká byla Vaše cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváte? 

U nás kněží je to snadné: byla nám přidělena, dostali jsme dekret. Vnímám v tom ale také Boží vedení - jak 

mě na současnou úlohu připravil zkušenostmi z předchozích let, tak také v tom, že mi daroval skvělý tým lidí 

v Pastoračním středisku, i ve farnostech. Miluji své povolání, miluji svou práci a jsem šťastný, že takto mohu 

pracovat na vinici Páně. Zejména rozmanitost práce a bohatost služby mě naplňuje úžasem. Bůh mi k tomu 

posílá tolik zajímavých pomocníků-dobrovolníků do cesty, s kterými mohu dělat velmi inspirující projekty  

a prožívat mnohé okouzlující momenty, kdy se nás Bůh dotýká.  
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 4. Zaujal Vás poslední dobou nějaký film, kniha, výstava apod.? 

Nedávno jsem viděl české životopisné drama Havel od režiséra Slávka Horáka a tázal jsem se, kde vzal tento 

člověk, který nevkládal svou naději v Boha, sílu jednat v mnoha směrech čestně a svědomitě. Četl jsem velmi 

napínavou knížku „Otec Eliáš“ od Michaela O´Briena, která pojednává o Apokalypse, jež se koná v dnešní 

době. Přemýšlel jsem o tom, jak jsme na tom v naší katolické Církvi a zda bychom také podlehli 

manipulátorovi, který se moc Evangelia snaží neutralizovat a Církev dostat pod svou moc. Vskutku fascinující 

kniha.  

S pastoračním střediskem jsme připravili výstavu „Boží doteky Šumavy“ s autorskými fotografiemi Petra 

Moravce. Ty mi připomněly, jak moc Bůh působí skrze přírodu na návštěvníky Šumavy a jak jsem toho mohl 

být svědkem, když jsem tam 6 let sloužil.  
  

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

Těší mě, když Boha mohu chválit zpěvem. Před 

2 lety jsme se s Lenkou Krištofovou začali 

takto modlit a uvědomil jsem si sílu tohoto 

daru modlitby. Moc rád tímto způsobem 

sloužíme, i když je to časově velmi náročné. 

Těší mě, když vidím živou víru u lidí. V létě se 

vždy dostanu na různé tábory, a tak mám 

možnost se jakoby dotknout víry manželů a 

rodin, například při Letní Škole křesťanského 

života a evangelizace a FamilyCampu; mohl 

jsem se inspirovat ryzí vírou dětí a mládeže, 

například při dětském táboře Aslan a 

Entercampu; Bůh se mě také silně dotkl 

prostřednictvím seniorů, které jsme navštívili 

v rámci turné „Pro potěšení duše“, které se 

konalo v domovech důchodců.  

Trápí mě, že nejsem schopen se více nechat 

proměnit, že lidi kolem sebe zraňuji nebo je 

posuzuji. Trpím tím, kolik lidí ještě nepřijalo Pána Ježíše a já se cítím bezmocný, protože moje svědectví 

nestačí. Tíží mě, kolik lidí nejrůznějšími způsoby v tomto světě trpí a nedokážu s tím nic moc udělat.  
  

6. Máte nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který byste ses s námi podělil? 

O tom nemusím moc dlouho přemýšlet. Je to verš, který jsem si vybral na primiční obrázek: „Vím, komu jsem 

uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“ (2 Tim 1, 12) Ten verš mi dává 

velkou naději, když mě něco trápí nebo tíží. Druhý, který mě dává hodně síly, je: „Jsme služebníci neužiteční, 

vykonali jsme jen, co jsme měli vykonat.“ (Lk 17, 7) Dává mi na zřetel, že stačí být neužitečný a že záleží 

hlavně na Něm.  
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

YouTube kanál Pastoračního střediska - prolidi.online - 

https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A  

https://prolidi.bcb.cz/  

Křesťanské Povltaví 

Křesťanské Povltaví byl v minulém roce Spolkem Most – České Budějovice odstartován jako produkt 

cestovního ruchu v rámci církevní turistiky, a to zejména v Jihočeském kraji a je spolufinancován Statutárním 

městem České Budějovice. 

Smysl Křesťanského Povltaví je trojí: (1) zpřístupnit a prezentovat široké veřejnosti jihočeská poutní místa, 

křesťanské církevní památky a další zajímavosti podél Vltavy, které mají staleté kořeny našeho národa  

a našich krajů jako společného jmenovatele; (2) představit nové možnosti využití těchto církevních objektů  

a propojit církevní památky s dalšími doprovodnými aktivitami přispívajícími k obnově duchovních, duševních 

i fyzických sil; (3) vytvořit ucelenou nabídku zábavně – naučné stezky křesťanských památek v blízkosti Vltavy 

a přilehlých cyklotras, cyklostezek a turistických stezek, které jsou hojně využívané.  

Návštěvníkům města letos přináší 10 akcí nejrůznějšího druhu: workshopy, koncerty, divadelní představení, 

přednášky a výstavy a je veden třemi hlavními tématy – Den modliteb za stvoření, Halloween 2.0 a festivaly. 
 

Zde přinášíme přehled pořádaných akcí od září: 

 Celoměstská výstava velkoformátových fotografií „Boží doteky Šumavy“ – 24. 8. – 6. 9. 2020 

 Interaktivní workshop Beuronského umění s prohlídkou kostela Panny Marie Růžencové - 10. 9. 2020  

v kostele Panny Marie Růžencové (Žižkova tř. 251/6), začátek v 17:00   

 Divadelní představení „Labyrint světa“ / Divadlo Víti Marčíka – k 350. výročí úmrtí Jana Amose 

Komenského (v rámci výročního roku 2020)  - 15. 10. 2020, kostel Sv. Rodiny (Karla IV. 466/22), začátek 

v 18:00, vstupné 150 Kč   

 Workshop s interaktivní výstavou pro školy a veřejnost na téma Dušičky a Halloween – 15. 10. – 5. 11. 2020  

 „Svatí všedního dne“ - Interaktivní hudebně meditativní rekolekce, kterou povede otec Tomas van Zavrel – 

29. 10. 2020, kaple sv. Josefa (Na Sadech 2035/19), začátek v 19:00 

 Benefice - Divadelní představení o sv. Bernardovi z Clairvaux / divadelní soubor Rovnátka pod vedením 

Štěpánky Talířové - 1. 11. 2020, Kostel sv. Vojtěcha (E. Destinové 1), začátek v 17:00 
 

Diecézní pouť v sobotu 3. 10. 2020 „Vzhůru, pojďme k vodám.“ 

Předvečer pátek 2. 10. pro mládež   

TÉMA: Vzhůru k vodám (Iz 55, 1) 

PATRON: sv. Jan Nepomucký 

  INFO MĚSTEČKO - prezentace křesťanských organizací a medií, bude na Piaristickém náměstí 

SOBOTNÍ PROGRAM: 

  9:00 Příjezd – úvodní program (katedrála): přivítání poutníků (otec biskup Pavel), představení 

programu, divadlo o životě sv. Jana Nepomuckého (divadlo Rovnátka Štěpánky Talířové) 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A
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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): zákristie (biskupové, kanovníci), 

knihovna (kněží, jáhni); Rajská zahrada – bohoslužba slova pro děti; kropení lidu místo úkonu kajícnosti - 

obnova křestních závazků; hudební doprovod: Chrámový sbor z Velešína; kazatel: otec biskup Vlastimil; 

 Mešní sbírka bude rozdělena na dvě poloviny: 1. PMD – podpora misie v Pákistánu, 2. Spolek Most – 

náklady na organizaci poutě 

  12:00 Oběd; 13:30 Odpolední program 

Přednášky: Žízeň po vodě (ekologie): Marek Orko Vácha; Žízeň po spáse: biskup Pavel; Žízeň v rodině: 

manželé Imlaufovi; Povídání o klášteře a kostelu: Ing. Míchal; Sv. Jan Nepomucký: Prof. Weis 

Duchovní nabídka, mj. adorace, zpověď (katedrála)  

Program pro děti (klášter, zahrada, ostrov)  

  15:30 Společné ukončení v katedrále  
 

Úkoly pro děti na Diecézní pouť 
 

Rádi bychom, aby se děti zapojily do přípravy již před samotnou Diecézní poutí. 

Nabízíme úkoly ve dvou částech, při prvním jsme chtěli ukázat vodu, která je nezbytná pro život a v druhém 

úkolu již prohlubujeme křesťanský symbol vody. Oba splněné úkoly lze posílat do 15. září. 

1. část:   

2. část: 

Posílat nám vše mohou do 15. září na adresu katechetky@bcb.cz. Na 

našich webových stránkách jsou podrobné informace a také 

plakátek i dopis k vytisknutí.  
 

 

 

CENTRUM PRO KATECHEZI 
 

Pokračování video katechezí pro mladší a starší děti 

Pro mladší děti připravuje nedělní katecheze Martina Fürstová, pro starší Markéta 

Grillová. Ke zhlédnutí jsou na webu https://prolidi.bcb.cz/ nebo na YouTube kanálu 

prolidi.online.  
 

Seminář Katecheze Dobrého pastýře  

Seminář se odehraje v termínech 19. - 20. 9. a 28. – 29. 11. v Českých Budějovicích. Kurz je určen zájemcům  

o katecheze dětí předškolního věku (3 - 6 let).  

Kurzovné je 1000 Kč.  

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/kurz-kdp-i-v-ceskych-budejovicich-zmena-terminu/ 
 

Seminář "Kreativní přístupy k Bibli" 

Seminář povede lektorka německého Biblického díla  Dr. Anneliese Hechtovou. Seminář pořádá České 

katolické biblické dílo a redakce časopisu DUHA  ve spolupráci s Teologickou fakultou JU v Českých 

Budějovicích. 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:katechetky@bcb.cz
https://prolidi.bcb.cz/
https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/kurz-kdp-i-v-ceskych-budejovicich-zmena-terminu/
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Pro naši diecézi je termín v úterý 29. 9. od 16:00 do 20:00 v Čítárně Karla Skalického v klášteře na Piarist. 

náměstí. Zájemci ať se přihlašují otci Cyrilovi Havlovi na tuto adresu: thavel@tf.jcu.cz.  
 

Křížovky a Slovo života pro děti v Setkání  

Tajenku z vyluštěné křížovky lze odeslat elektroniky na e-mail katechetky@bcb.cz. Na tři výherce čeká každý 

měsíc odměna.  

V Setkání nalezneme křížovku uprostřed na speciální dvojstraně, kde je také Slovo života pro děti pro mladší  

i starší děti.  Slovo života pro děti a mládež, které se snaží zaměřit se každý měsíc ne jednu myšlenku z Písma  

svatého, lze také najít na stejném odkazu jako křížovky. Děti a mládež si ho můžou stáhnout a snažit se jej 

uskutečňovat ve svém životě. Připojí se tak k dětem  nebo mládeži celého světa. 

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

CENTRUM PRO RODINU 
 

http://dcr.bcb.cz/ 
 

DCR připravuje a zve…. 
 

Podzimní kurz přípravy na manželství od října 2020, při kterém se v šesti sezeních zaměřujeme na 

následující témata: biblické pojetí manželství, komunikace, konflikty a jejich řešení, sexualita a rodičovství, 

duchovní rozměr manželství, manželský slib). Setkání se konají vždy v úterý večer od 18:00 do 19:30 hodin, 

začínáme 6. 10. Snoubenci se mohou přihlásit na našich webových stránkách nebo na t. č. 731 402 981. 
 

Odpolední program „Ztráty a objevy“ 19. 9. od 14:30 pro děti, kterým někdo zemřel. Jedná 

se o příjemné sobotní odpoledne plné aktivit pro děti nejrůznějšího věku. Cílem akce je 

vytvoření prostoru pro starosti dětí, hledání odpovědi na jejich otázky, které se v souvislosti  

s touto životní situací objevily.  

 

Zveme na setkání rodičů po ztrátě dítěte „Nejste sami“ v září 30. 9. v 17:30 v sále Děkanství u sv. Mikuláše 

v přízemí. Nabídněte prosím těm, kterých se akce týká. 
 

Představení Šťastný princ Oscara Wilda Divadla Lampion z Kladna v dramatizaci Radka Malého a Matěje 

Formana. Koná se 13. 10. v 18:00 v Divadle J. K. Tyla v Třeboni (za neuskutečněný březnový termín). 

Představení je určeno pro celou rodinu a vede malé i velké k nepomíjivým hodnotám soucitu a lásky, které 

jsou silou proto, aby člověk nepropadl smutku, ale uměl prosadit v životě to dobré. Akci pořádáme ve 

spolupráci s domácím hospicem Kleofáš. 

Vstupenky zakoupené na zrušený březnový termín platí na toto náhradní představení.   
 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:thavel@tf.jcu.cz
mailto:katechetky@bcb.cz
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti
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Setkání manželů 50+, kterým odešly nebo odcházejí děti z domova s názvem „Jak naplnit prázdné hnízdo?“ 

V programu nabídneme přednášky, čas pro pár i vzájemné sdílení účastníků - programem provázejí Alena  

a Pavel Poláčkovi. Koná se 6. – 8. 11. v Panském domě v Rožmitálu pod Třemšínem. Koná se ve spolupráci  

s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském, přihlášky na emailu info@panskydumrozmital.cz nebo na 

telefonu 734 435 295. 
 

Duchovní víkendová obnova s hostem Mons. Václavem Malým 27.  – 29. 11. v  Panském domě v Rožmitálu 

pod Třemšínem pro rodiny s dětmi (za neuskutečněný květnový termín). 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, prostě dobrá příprava na adventní čas. 
 

 „Světlo se šíří světem“ v neděli 13. 12. ve 14:00 v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích 

(Piarist. nám.) - setkání pro rodiny, jejichž děti odešly příliš brzy. Zveme na bohoslužbu, při níž chceme 

pamatovat nejen na naše zemřelé děti, ale i na jejich rodiny a blízké, přátele. Po bohoslužbě nabízíme setkání 

u malého občerstvení v prostorách kláštera.   
 

CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
 

Pozvánky přímo pro mladé: 

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

přihlašování.  
 

Restart EnterCampu 2020 

Víkend pro všechny, kteří se nebojí vstoupit... (16 - 23 let) 

13. 11. - 15. 11. 2020  - DCŽM Ktiš 
 

Restart EnterJunior 2020 

Víkend pro všechny, kteří se nebojí vstoupit... (13-15 let) 

26. 2. - 28. 2. 2021 – DCŽM Ktiš 
 

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 
  

Životní příběhy s Bohem  

V čase jarní karantény, která nám znemožnila jakýkoli jiný kontakt než 

ten na sociálních sítích a v úzkých rodinných kruzích, vzniklo první video 

ze série nazvané Životní příběhy s Bohem. Tato série nechtěla skončit 

spolu s karanténou, ale má posloužit jako povzbuzení a „pracovní 

pomůcka“ i v současném uvolněnějším stavu. V duchu evangelijní výzvy 

oslovujeme řeholní sestry, studenty i katechumeny, aby našli odvahu  

a v krátkých video svědectvích se podělili o své příběhy života s Bohem:  
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:info@panskydumrozmital.cz
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„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nepostaví ji pod 

nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky  

a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,14-16)  

Cyklus najdete na YouTube kanále Prolidi.online. Jednotlivá krátká svědectví vznikají s úmyslem povzbudit na 

cestě s Bohem, jak nás křesťany již nějakou dobu s Bohem po boku v životě kráčející, tak ty ve víře hledající. 

Doufáme, že mohou pomoci i ve farnostech při přípravě katechumenů nebo biřmovanců. Příběhy jsou tak 

různorodé, jak jen lidské životy mohou být – najdeme zde hledání smyslu života a jeho nalezení v Kristu  

i příběhy o nalezení nového vztahu s Bohem, kterého dotyčný znal vlastně jen málo… Videa naleznete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=ePsddBwIyQA&list=PLx56oz08V3KVOzOhDsGNBZ1N7y2OVE8FK&index

=4 
 

Španělština s misionářkou  

Hola amigos  

Lektorka Melánie žije ve španělském Madridu v komunitě misionářek 

oblátek. Šest sester žije společně ve velkém bytě a každá přes den vykonává 

svoji profesi. Najdete zde lékařky, pracovnice biskupství  

i učitelku náboženství. Novicky – nově příchozí do komunity – věnují svůj čas 

studiu a pomoci ve farnosti a tam, kde je potřeba.  

Desetiminutové lekce španělštiny, které najdete na YouTube kanále 

Pastoračního střediska ČB, mají dva cíle – pootevřít dveře cizího jazyka  

a dát nahlédnout do života misionářek. Jak se dozvíme v prvních lekcích, 

španělština je po čínštině druhým nejrozšířenějším jazykem, tedy stojí za to 

se pokusit naučit alespoň základy. Melánin příběh ukazuje, že znalost jazyka 

umožní navazovat nová přátelství, a pro ni samotnou znamená osvojení 

jazyka nutnost pro život v komunitě v cizí zemi.  

V průběhu lekcí „doprovází“ studenty další misionář bl. Mario Borzaga, 

jehož poznámky ze 

zachovaného deníku z jeho 

misie v Laosu nás povzbuzují v pokračování, i když se na cestě 

zrovna nedaří. Lekce se neodehrávají pouze před tabulí se 

španělskou abecedou a magnetickými smajlíky, ale máme 

možnost nahlédnout i do komunitního života slavení, běžného 

denního chodu i společného odpočinku na výletech. A trvá 

pozvánka k bližšímu seznámení se životem misionářek.  

Po prázdninové odmlce začínají pravidelné čtvrteční 

desetiminutové lekce s misionářkou Melánií opět 10. září na 

YouTube kanálu Pastoračního střediska ČB. Těšíme se na vás!  

https://www.youtube.com/watch?v=Hye7RWQyvQc&list=PLx56oz08V3KV-Jto9VjgPeveGo6zIKDn7&index=8  
 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/watch?v=ePsddBwIyQA&list=PLx56oz08V3KVOzOhDsGNBZ1N7y2OVE8FK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ePsddBwIyQA&list=PLx56oz08V3KVOzOhDsGNBZ1N7y2OVE8FK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Hye7RWQyvQc&list=PLx56oz08V3KV-Jto9VjgPeveGo6zIKDn7&index=8
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CENTRUM PRO SENIORY 
 

http://www.besedyproseniory.cz/ 
 

Stárnutí je skutečnost, která se dotýká fyzicky nás všech. Ale je to také proces, který má určitý smysl. Tento 

smysl může být pro člověka výzvou a příležitostí přijmout sám sebe i se svým stárnutím a rozvíjet ctnosti, ke 

kterým stáří vybízí: pokoru, milosrdenství, trpělivost, vděčnost, mírnost, pokoj, ale také tu, která je velkým 

darem pro druhé - životní moudrost. 

Posláním církve je zahrnout ve své pastorační péči všechny věkové skupiny, a proto v naší diecézi funguje 

Centrum pro seniory. 

Centrum nabízí programy, které mohou oslovit jak jednotlivce, tak skupiny v seniorském věku: 

 formační (setkávání se v Senior klubech) 

 duchovní (rekolekce) 

 vzdělávací (besedy pro seniory) 
 

Přehled nabízených programů naleznete na webu Besedy pro seniory, kde jsou rozděleny do vzdělávacích  

a kulturních programů. Také farnosti si mohou jednotlivé programy objednat. 
 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY 
 

Diskuzní fórum o stavu a budoucnosti náboženského vzdělávání v ČR 
 

29. 10. 2020 od 9:30 – 17:00 hodin zasedací místnost 212 na Teologické fakultě JU v Č. Budějovicích 

Diskuzní stůl pro všechny, kteří se profesně zabývají problematikou výuky náboženství v ČR, s pozváním 

hledat odpovědi na aktuální otázky a možnosti jejího budoucího směřování. 

Diskuze bude zahájena následujícími otázkami:  

Dobré vzdělání pro profesní práci vyučujících nebo zabezpečení znalostního minima pro dobrovolné 

pracovníky? 

Zaměření náboženského vzdělávání dovnitř církve nebo náboženské vzdělávání dětí, mládeže nebo 

dospělých z nevěřícího prostředí? 

Orientace na současné problémy nebo na problémy budoucích generací? 

Garantem setkání je Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr. theol. Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: thavel@tf.jcu.cz. 
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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). 
 

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  

Nové webové stránky: https://www.btm-eshop.cz/  
 

Nástěnný kalendář 2021 - Podivuhodný život zvířat  
  

 

 

Kalendář s biblickými verši a krátkými úvahami (formát A3 po pověšení). Fotografie  

v kalendáři doplňují krátké texty, ze kterých se dozvíte řadu zajímavostí o zobrazených 

zvířatech. 

 
 

Elektronické pohlednice 

 

 

POZOR! Nové kategorie pro zasílání e-card. Využijte nové nabídky zasílání online  

e-pohlednic z našich letáčků:  Přehled všech kategorií 
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ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST 
 

http://www.dumbible.cz/  

https://www.bibleshop.cz/ 
 

Novinka: 

Evangelium podle Jana  

Jan Roskovec, Ph.D. - Český ekumenický komentář k Novému zákonu 

První část kánonu Nového zákona tvoří skupina čtyř evangelií. Tyto spisy navazují na 

nejstarší z nich, Evangelium podle Marka, avšak každý po svém, s vlastními důrazy  

i zvláštními látkami podávají svědectví o závěrečném období života Ježíše z Nazareta, jeho 

působení na veřejnosti a popravě ukřižováním. Ačkoli se tyto čtyři portréty Ježíše navzájem 

v mnohém odlišují, byly do souboru normativních spisů křesťanské církve zařazeny vedle 

sebe, aby společně z různých stran odkazovaly ke skutečnosti, která je přesahuje. Doporučená prodejní cena: 

438,- 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 
 
 

Liturgický kalendář na rok 2021  

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  

 
 

 

 

Kapesní diář na rok 2021 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.  

brož., 144 s., 95 Kč  
 

Velký diář na rok 2021 s liturgickým kalendářem  

Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden 

církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka 

na den. Na začátku každého měsíce jsou uvedeny úmysly Apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
http://www.paulinky.cz/
mailto:objednavky@paulinky.cz
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dostatečný prostor na poznámky, přehledný měsíční kalendář na roky 2021 a 2022 a další praktické 

informace. Do každého dne Vás uvede citát, který byl vybrán z knih vydaných v našem nakladatelství.  

Váz., 392 s., 200 Kč  
 

Sophie Laurent - Na život a na smrt  

Život Šimona a Karla se změní v den, kdy jsou tito dva kamarádi rozděleni gestapem. Karel, 

mladý katolík, je poslán do vyhlazovacího tábora Auschwitz, kde potkává Maxmiliána Kolbeho,  

a Šimon, žid, zůstává osamocený, sžíraný pocity viny. Co se s nimi stane? Co jim život přinese? 

Jak se vyrovnají s tíživým a bolestným tajemstvím? Potkají se ještě někdy?  

Tyto dva životy a jejich podivuhodný osud přenese čtenáře do víru poválečných let, boje  

o přežití a skutečné síly odpuštění. Brož., 296 s., 329 Kč  
 

Stormie Omartianová - Síla manželčiny modlitby  

Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé z žen jako nedostižná vize. Jak málo v 

takové věci věří v sílu modlitby a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství 

různými metodami – hádáním se, uprošováním, ignorováním, vyhýbáním se, konfrontací, 

dohadováním se a také populární „tichou domácností“. Trvalo jí, než si uvědomila, že je třeba 

začít s modlitbou.  

Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty šťastné, které by rády „jen“ 

podpořily modlitbou svého manžela, oslovit autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí  

i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé manželství.  

Brož., 216 s., 235 Kč, 2. vydání  
 

Stormie Omartianová - Síla rodičovské modlitby  

Další kniha od autorky knihy Síla manželčiny 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., 232 s., 235 Kč, 2. vydání  

 

Petr Bubeníček, Zdislava Janoušková - Novéna ke svaté Ludmile - Ve světle blahoslavenství 

Cílem této drobné modlitební knížky, která vychází k příležitosti výročí 1100 let od smrti svaté 

Ludmily, je prohloubit úctu k naší první světici a také přispět k tomu, aby se stala známější. 

Brožurku lze využít jako podklad k soukromé modlitbě novény v průběhu devíti dnů, nebo 

v celku jako delší pobožnost. Brožura, vazba: brožovaná, 32 stran, cena 39 Kč 
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KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ 
http://www.kna.cz/ 

zasilky@kna.cz 
 

P. Stanislav Přibyl - Mariánský sloup. V souvislostech víry a ducha 

Kniha přístupnou a atraktivní formou pojednává o vzniku, stržení i obnově mariánského sloupu 

na Staroměstském náměstí v Praze. 

Sloup byl postaven jako pomník k poctě Bohorodičky – na poděkování za obranu Prahy před 

pleněním švédských vojsk v roce 1648. Místo, kde stál a opět stojí, lze bez obav označit za 

duchovní střed Prahy i Evropy. Dílo českého raně barokního sochaře Jana Jiřího Bendla 

považují mnozí po zásluze za umělecky hodnotnější, než jsou podobné sloupy ve Vídni  

a v Mnichově. 

Autor nezastírá, že sloup je předmětem ostrých historických, politických a konfesních sporů, volá ovšem po 

vzájemném porozumění a usmíření. Když se sloup v listopadu 1918 stal terčem politováníhodného 

vandalského činu, nikdo netušil, že se jeho obnovy dočkáme až v létě 2020. Autorův výklad doprovázejí 

desítky fotografií, ukázky z dobových dokumentů, reprodukce výtvarných děl, ale i modlitby, dopisy, básně  

a věroučné reflexe. Vazba: vázaná, 200 stran, cena 325 Kč 
 

papež František - Eucharistie - srdce církve. Promluvy o mši svaté 

Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je 

totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco 

dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ říká Svatý otec. 

„Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš 

život vzkvétá jako Velikonoce – květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu 

v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.“ Brožovaná, 112 stran, cena 179 Kč 
 

Jana Langerová - Pouť Svatou zemí 

O poutích a cestách na Svatá místa Izraele již vyšlo nespočet knih. Předložené dílo kombinuje 

prvky cestopisu a duchovního deníku a porovnává je se dvěma literárními prameny: 

„cestopisem“ Kryštofa Haranta z Polžic, který do Svaté země putoval roku 1598, a dílem italské 

mystičky Marie Valtorty, která ve svých vizích rozvinula podrobnosti novozákonních evangelií. 

Kniha Pouť Svatou zemí nezakrývá historické i současné napětí mezi Izraelci a Araby, které na 

Svatých místech pocítí každý poutník, zároveň ale dává naději, že jednou bude líp. 

Nakladatelství: Flétna, brožovaná s klopami, 160 stran, cena 195 Kč 
 

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.  
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.kna.cz/
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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: 

 

Autor: Prof. PhDr. Ing.Jan Royt, Ph.D.,DSc. - Dějiny křesťanského výtvarného umění 

Jak se křesťanské výtvarné umění proměňovalo v průběhu věků? Tuto otázku zodpovídá historik umění Prof. 

Jan Royt, který posluchače seznamuje s hlavními epochami dějin křesťansky orientované výtvarné tvorby od 

raných dob až do 20. století. Cena 179 Kč 
 

Autor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D - Církevní dějiny v zrcadle času I. 

Počátky vývoje křesťanského dogmatu. Zrod mnišství v Evropě. Cyrilometodějská mise. Jiří Mihola z Katedry 

historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do 

devatenáctého století. Církevní dějiny v zrcadle času se nevyhýbají ani takovým tématům, jako jsou 

čarodějnické procesy nebo pobělohorská rekatolizace. Cena 179 Kč 
 

Autor: prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D. - Církevní dějiny v zrcadle času II. 

Druhý cyklus věnovaný církevním dějinám pokrývá období od prvního vatikánského koncilu do konce druhé 

světové války. Církevní historik profesor Martin Weis se v něm zaměřuje na nejrůznější historické milníky. 

Jaké reakce vyvolalo vyhlášení dogmatu o neomylnosti papeže? Jak se církev vyrovnala se světovými 

válkami? Co vedlo k diplomatickému konfliktu Vatikánu s nově vzniklou Československou republikou? Proč 

mnoho křesťanů podlehlo nacistické propagandě? Odpovědi na tyto a další otázky přináší Církevní dějiny  

v zrcadle času II. Cena 179 Kč 
 

Autor: prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D. - Církevní dějiny v zrcadle času III. 

Konec druhé světové války v roce 1945 a jubilejní rok 2000. Mezi těmito dvěma milníky nacházíme mnoho 

událostí a osobností, které mají na další dějiny církve rozhodující vliv. Církevní historik profesor Martin Weis 

hovoří například o tom, jak se odsun Němců promítl v konkrétních případech kněží, nebo jak se jevil nástup 

komunismu z celocírkevního hlediska. Jak církevní historici hodnotí osobnost Jana XXIII.? Jaká významná 

rozhodnutí učinil papež Jan Pavel II.? Církevní dějiny v zrcadle času III. nás přivádějí až na práh nového století. 

Cena 179 Kč 
 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI  SLUŽBU .  

VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
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PŘÍLOHA - DĚNÍ V DIECÉZI  
 

 

Události z Pastoračního střediska  

V letním měsíci srpnu se duo AMDG v podání Lenky 

Krištofové  

a kněze Tomase van Zavrela rozjelo do domovů pro 

seniory, aby rozdávalo radost a pohodu. 

Navštívili domov pro seniory v Budislavi (foto vedle 

textu), v Horní Stropnici, na Hluboké nad Vltavou, Dům 

sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí (foto pod textem)  

a také DpS Máj v Českých Budějovicích. 

Podle slov některých pracovnic domovů: "Bylo to 

krásné, všem se program líbí. Kdo může, zpívá 

společně s účinkujícími." Otec Tomas si to pokaždé 

užívá: "Je to neopakovatelné, babičky a dědečkové 

jsou vždy tak spokojení. 
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2020-06-21-Filipíny-Calamba  

Drazí!  

Přijměte naše pozdravy, a to od Ježíšova srdce. Bůh je skutečně dobrotivý a milující. Váš dopis jsme 

dostaly právě na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova - znamená pro nás velký dar velkého Ježíšova srdce. 

Na tento den připadly také první sliby naší 

novicky z Vietnamu, která zde prožívá svou 

formaci. Slavnost byla jednoduchá a v malém 

počtu – jen komunita, ale věřím, že bez hranic  

v milosti… Je nádherné a povzbuzující moci 

vidět, jak Bůh vede naše životy.  

Na vaši otázku, jak se nám daří, můžeme 

odpovědět ano, situace se zlepšuje. Už můžeme 

navštěvovat naši komunitu v jiném městě, 

navštěvovat mše v kostele, snižuje se počet 

onemocnění Covid 19. A v našich srdcích 

pomalu může znovu růst naděje, že z epidemie 

budeme vyléčeni. Přesně jak píšete, ano, 

mnoho, velmi mnoho lidí přišlo o práci. Také se ale stali vynalézavými a pokouší se pěstovat různé plodiny 

pro obživu, hledají nové cesty k obživě.  

Naše malé děti ze školy budou mít tento rok alternativní vyučování, protože vláda zakázala výuku ve 

školách do doby, než bude na Covid 19 vakcína. Připravujeme tedy dětem pracovní listy a nosíme jim je nebo 

posíláme domů. Rodinám k tomu přidáváme balíčky s jídlem, základními potravinami a mlékem pro děti.  

Velmi, velmi mě potěšila zpráva o tom, že jste prožili animátorský kurz na téma misie. A jsem hluboce 

zasažena vzkazem dvou účastnic, které jsem i mohla vidět na fotografii. Modlíme se a věříme v nárůst 

duchovních povolání v Evropě, a to se bude dít, pokud budeme sdílet semínka Evangelia, která vyrůstají díky 

misii.  

Chtěla bych napsat pár vět oběma dívkám, které nám udělaly takovou radost:  

Kéž dobrotivý Bůh neustále žehná vám i vašim blízkým a dopřeje vám bezpečí!  

Všem, kdo nám svou prací a dary pomáháte, abychom mohli sloužit zde v misi:  

Jsme jedno v modlitbě! Udržujme pevné naše spojení s Bohem a služme potřebným v Jeho jménu!  

Prosím, předejte naše pozdravy svým rodinám, farním kněžím a misijním spolupracovníkům. A naši 

hlubokou vděčnost za podporu našeho projektu (zdravotní a potravinová pomoc rodinám, výuka 

předškolních dětí).  

Modlím se a doufám, že jednoho dne vaši mladí přijedou udělat misijní zkušenost sem k nám do Calamby 

mezi naše děti.  

Přikládám pár fotografií naší nové mladé sestry…  

Sestra Claudia, sestra Gilda a celá komunita od Piety 
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Poděkování za pomoc v nouzi z Pákistánu  

Záhy po vypuknutí pandemie Covid-19 požádal papež František Papežská misijní díla, aby vyhlásila zvláštní 

sbírku na pomoc chudým církvím. Misijní fond solidarity Korona se tak stal významnou pomocí pro církve  

v Asii, Africe a Jižní Americe, aby mohly stát po boku nejpotřebnějším. Z Pákistánu, kam jsme pomohli 

částkou sto tisíc korun, přišla tato odezva.  
 

2020-07-27-Pakistan-Corona acknowledgement  

Drazí!  

Přijměte srdečné pozdravy a přání pokoje a radosti z Pákistánu. Doufám, že vy i vaše rodiny jste zdrávi. 

My, obláti, zde v pákistánské delegatuře jsme z Boží milosti v pořádku.  

Chtěl bych využít této příležitosti, abych 

vyjádřil svoje upřímné díky za vaši podporu  

a lásku, kterou jste projevili především v době 

první vlny Covid-19. Zaslali jste nám pomoc od 

věřících z České republiky, která ulehčila našim 

křesťanům projít tímto nelehkým obdobím. Byla 

to pro ně velká podpora, protože v této těžké 

době byli naši lidé bez práce a možnosti výdělku.  

Použili jsme vaše dary na nákup potravin, 

které jsme distribuovali do dvou našich farností. 

Otcové obdržené potraviny rozdělili potřebným rodinám. Přikládám k tomu pár fotografií. Pomohli jste 

rodinám ve farnostech svatého Lukáše v oblasti Karáčí a sv. Pia X. v horské oblasti Kvéty.  

Nerozdělili jsme do farností hned všechnu pomoc, dále budeme dodávat potraviny podle aktuální potřeby 

a na konci vám podáme souhrnnou zprávu.  

Ještě jednou díky všem dárcům, kteří byli ochotní se v nelehkých časech podělit o dobro, které z Boží 

milosti obdrželi.  

Ještě jednou děkujeme, Bůh vám žehnej!  

Stále se za vás modlí  

P. Khan Paulus, omi, Superior, Pákistán  
 

Farnost sv. Pia X.  

Drazí dárci, vaše pomoc zachránila 27 rodin ve velmi zoufalém stavu. I když Covid-19 oblast Balúčistánu 

ještě silně nezasáhl, jako všechny chudé rodiny, i tyto nedisponovaly během karantény žádnými zásobami.  
 

Farnost sv. Lukáše  

Nevím, jak vyjádřit dostatečně vděčnost naší farnosti, že jsme díky vaší pomoci mohli rozvézt jídlo do 370 

rodin. Opravdu bychom nevěděli, co si bez vás počít. Děkujeme! 
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Ohlédnutí z DCR 
 

Pobyt rodin v Dobré Vodě u Hartmanic 

Diecézní centrum pro rodinu upořádalo jako každý rok duchovně relaxační pobyt rodin, tentokrát na 

Dobré Vodě u Hartmanic. Ve vložených fotogaleriích nás ředitelka DCR Alena Poláčková provede celým 

týdnem. 

 Nebojte se, radujte se - program dospělých 

Přiblíží vám, jak jsme dospěli k pěti pramenům radosti a jásotu. http://dcr.bcb.cz/Fotogalerie/fg/Jak-se-

nebat-a-jak-se-radovat 

Možná znáte pojmy Lectio-meditatio-oratio-comtemplatio-operatio, ale asi jste je na vlastní oči neviděli. 

Vyfotit proces duchovního růstu není jen tak. 
 

 Děti vodě, voda dětem na Vodě (Dobré) 

Do stejnojmenné fotogalerie můžete nahlédnout i Vy, kteří jste jet nemohli.   

http://dcr.bcb.cz/Fotogalerie/fg/Deti-vode-voda-detem-a-jeste-na-Vode-Dobre 
 

 Lotr po pravici, lotr po levici a jiné zážitky z Dobré vody u Hartmanic 

Pro mě ani manželku Martu to nebyla první duchovní obnova, poprvé jsme však jeli spolu, poprvé jako 

manželé, poprvé jako nastávající rodiče, poprvé do domu svatého Vintíře a poprvé s budějovickým Centrem 

pro rodinu. Původně jsme měli sice namířeno na „manželáky“ na Velehrad, ale jejich zrušení kvůli koronaviru 

nás přinutilo změnit plány. 

V Dobré Vodě se sešly rodiny z různých koutů Čech, s rozmanitým prožíváním víry i každodenních starostí 

a radostí, lidé, které jsme s Martou teprve postupně poznávali. Možná právě pro tu různost a počáteční 

neznámost jsem měl ale nakonec možnost pocítit, že jako věřící tvoříme společenství. A to byl asi také jeden 

z mých nejsilnějších dojmů. A také setkání s knězem Petrem Hruškou, který nás při duchovní obnově 

doprovázel a svým přístupem dával naději, že katolická církev nemusí být až tak zkostnatělá či plná 

předsudků, jak se někdy může zdát. Za zmínku stojí také skleněný retábl v kostele sv. Vintíře. Nejenom proto, 

že je opravdu celý skleněný (stejně tak jako vlastní oltář nebo křížová cesta). Marně si lámu hlavu, jestli jsem 

někdy předtím viděl v kostele obraz ukřižovaného Krista včetně lotrů ukřižovaných po jeho pravici a levici. 

Nejsem si jistý. Zato mě napadá, nakolik může skutečnost, že jsme z pohledu na Ukřižovaného ony lotry 

vytěsnili, vypovídat o tom, že při zahledění na Boha snadno přehlédneme, že podstatou celého evangelia je 

především láska k lidem kolem nás. 

Kromě duchovní obnovy byly na programu také výlety do okolní přírody, plavecký bazén v Sušici nebo 

promítání filmu Corpus Christi. A také spousta legrace. Přiznávám, že kromě duchovního „nakopnutí“ jsem si 

přijel na Šumavu i trochu odpočinout. To se mi nakonec příliš nepodařilo, ale to nevadí. Znáte ten pocit, kdy 

se chystáte na cestu zpátky domů a již víte, že se vám bude stýskat? 

Filip 

A kometa Neowise svítila na cestu – (viděli jsme ji přímo z okna!) 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Dění v prachatickém vikariátu  
 

Medaile sv. Auraciána  

V den svátku sv. Auraciána, ochránce Českých Budějovic byly v katedrále předány biskupem Vlastimilem 

medaile osobnostem, které se zasloužily o šíření křesťanské víry a přispěly k rozvoji diecéze. Pro náš vikariát 

o to radostnější událost, protože ze čtyřech oceněných jsou dva z našeho prachatického vikariátu – pan Jan 

Sládek z farnosti Netolice a pan Stanislav Schneedorf z farnosti Volary.  

Lenka Hanžlová, vikariátní zástupce pro pastoraci  
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A co víme o Sv. Auraciánovi? 

 Dle tradice mladý římský voják žijící v době pronásledování církve, který prolil krev za víru v Krista a byl 

pohřben v Kallistových katakombách, patří mezi autentické svědky křesťanské víry. Jeho ostatky byly  

v polovině 17. století vyzdviženy v římských katakombách a převezeny do Českých Budějovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie – Hynek Hladík 
 

Českoněmecká pouť u Stožecké kaple 16. 8. 2020 s žehnáním květů 
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Výjezdní vikariátní setkání kněží a spolupracovníků prachatického vikariátu s průvodcovskou péčí sester 

boromejek a se zastávkou a modlitbou u mariánského sloupu 

/ foto Lenka Hanžlová 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příměstský tábor „Záhada starého deníku“ ve Lhenicích (3. 8. – 7. 8. 2020) 

Příměstský tábor „Záhada starého deníku“ začal deštivým počasím a jednou záhadou. Na faře, kde tábor 

probíhal, jsme našli spoustu starých a krásných knih. Mezi nimi byl i deník, který si psal „neznámý“ 

návštěvník Lhenic v roce 1925. Začali jsme deník číst a dozvěděli se, že jednou, když šel do lesa, objevil  

v jednom starém dutém stromě tajemný svitek s textem, který nemohl rozluštit, protože byl napsán tajným 

písmem. Domníval se, že je to nápověda k pokladu. Do deníku si svitek opsal, vrátil jej zpátky do stromu  

a vložil do deníku mapu, kde se svitek nachází. Stránka s opsaným textem však byla ze tří čtvrtin utržená, 

nezbývalo nám proto nic jiného, než se do lesa podle mapy vypravit. Výpravu jsme však museli odložit až na 

úterý, protože počasí se zhoršovalo a ven jsme jít nemohli. Čas jsme si krátili tím, že jsme zdobili, malovali, 

dělali potisky podle vzorů i podle vlastní fantazie na batůžky, abychom byli na výlet řádně připraveni. Druhý 

den jsme se vypravili vyzbrojeni pláštěnkami a gumovkami na výpravu do lesa podle nalezené mapy. A našli 

jsme! Svitek nebyl ve starém, dutém stromě, ale v lesní knihovně na „Vyhlídce“. Vzali jsme ho s sebou na 

faru a slíbili si, že se ho společně budeme snažit vyluštit. Nevěděli jsme, jak začít, ale potom jsme si všimli, že 

na okraji svitku je malá nápověda. Zavedla nás do kostela, kde jsme našli prvních šest písmen. Protože  

i v úterý odpoledne pršelo, vypravili jsme se do nedalekého netolického muzea. Kromě toho, že jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavostí a došli si na výbornou zmrzlinu, dostali jsme další svitky, které však byly  

k našemu údivu prázdné. Na první pohled vypadaly jako čistý bílý papír. Když jsme se vrátili na faru,  

dozvěděli jsme se z deníku, že existuje neviditelné písmo, které se objeví po nahřátí papíru nad svíčkou. 

Zkusili jsme to a opravdu, dalších šest písmen bylo na světě! I my jsme zkoušeli napsat si něco neviditelným 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12


 
 

 

        PASTORAČNÍ OBČASNÍK MIKULÁŠ 
 

  
 

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

Mikuláš, září – říjen 2020, 5/2020   
23 
 

 

inkoustem – mlékem. Ve středu jsme dostali podle pokynů deníku úkol vrátit se zpátky na „Vyhlídku“, 

protože svitek nebyl to jediné, co tam bylo schováno. Na pomoc jsme si vzali známého „hledače pokladů“ 

pana Libora Staňka s detektorem kovů. Zároveň jsme si vyslechli jeho přednášku o hledání starých mincí, 

munice, zbraní atd. z 1. a 2. světové války i mnohem starších věcí. Zkusili jsme si sami hledat pomocí 

detektoru a podařilo se nám kromě jiných zajímavých věcí najít i dvě truhličky a dva klíče. V každé truhličce 

jsme našli tři další písmena. Odpoledne jsme se vypravili opět do Netolic. V úterý jsme totiž v muzeu dostali 

průvodce „Objevte Netolice – 12 zastavení se Štěpánkem Netolickým“, kde jsme měli za úkol plnit různé 

úkoly, abychom na závěr dostali razítko za splnění úkolů a poklad z místního muzea. Samozřejmě jsme si 

udělali ještě 13. zastavení na místní zmrzlinu. Čtvrtek se nesl v soutěživém duchu, hráli jsme turnaj  

v „Člověče, nezlob se“. Ale nebylo to obyčejné „Člověče, nezlob se“! Bylo velké 6 x 6 m a figurkami jsme byli 

my. Odpoledne jsme se podle deníku 

vypravili na pěší túru do Frantol a Malonin, 

kde měla být schovaná další písmena.  

V Maloninách totiž kdysi dávno žila teta 

našeho „neznámého“. Na místě, kde 

stávaly Maloniny, jsme však našli jen pár 

kamenů a informační tabuli o historii 

zaniklých Malonin (viz foto). Přesto jsme 

písmena našli a vydali se přes potok, louky 

a les směrem k domovu. A protože nám po 

dlouhé cestě pořádně vyhládlo, objednali 

jsme si k večeři pizzu. Poslední den našeho 

tábora jsme začali animačním programem 

s divadelním představením „Větrná 

pohádka“ (Teátr Pavla Šmída). Nejdřív jsme se učili „kohoutsky“, protože prý kohouti na celém světě mluví 

stejným jazykem. Jenom ve Francii mají kohouti výraznější „R“. Potom jsme zpívali písničky a učili se foukat, 

podle stupně větru – od mírného vánku až po uragán. To všechno jsme totiž potřebovali, abychom se mohli 

zapojit do hraní divadla. Odpoledne jsme podle deníku hledali poslední písmena, která jsme si dopsali do 

svitku. A měli jsme vyluštěno! Nápověda ukazovala, že by měl poklad být ve věži kostela. Rozdělili jsme se na 

skupiny a šli na věž. Vylezli jsme až ke zvonům, a nakonec se nám poklad opravdu povedlo nalézt. Pro 

každého tam byl připraven deník s jeho jménem a zlatá čokoládová odměna. Po závěrečném vyhodnocení  

a popřání si krásného zbytku prázdnin, jsme si odešli po náročném týdnu odpočinout do svých domovů.                                                                                                     

Markéta Grillová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12


 
 

 

        PASTORAČNÍ OBČASNÍK MIKULÁŠ 
 

  
 

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

Mikuláš, září – říjen 2020, 5/2020   
24 
 

 

Dění v pelhřimovském vikariátu 
 

Farní tábor farnosti Pelhřimov ve spolupráci SVČ Síť, 5. – 11. 7. 2020 

Cestujícím vlakem z Pelhřimova do Cerekve se naskytla v neděli nevšední podívaná, když několik mladých 

lidí, obklopených dětským smíchem a posledním loučením, přišlo na vlakové nástupiště v igelitových 

pláštěnkách, i když bylo krásné počasí. 

Jednalo se o členy vědeckého institutu 

se sídlem v Nové Cerekvi  

a pláštěnky byly součást ochranného 

vědeckého oděvu. Po příchodu na faru 

na všechny čekal vědecký institut se 

svým předním vynálezem – avšak ještě 

nedokončeným – časostrojem. 

Nešťastnou náhodou byl stroj spuštěn 

dříve, než byl dokončen a všichni 

zúčastnění se přesunuli do pravěku. Ze 

stroje byly taktéž odcizeny základní 

součástky nepřátelskými ilumináty, 

kteří se celý týden snažili naši cestu 

z pravěku, přes Egypt, Čínu, Itálii a USA, překazit. Noví členové vědeckého týmu (tedy účastníci tábora) si 

však vedli skvěle a podařilo se jim i přes mnohé obtíže získat všechny ukradené součástky nazpět. Zmínila 

bych zde jednu – střelný prach – který museli tajně odebrat přímo z paláce Čínského krutovládce. Přímo pod 

nosem se jednotlivě připlížili a vzali si nazpět to, co jim patřilo. Vojáci je však zpozorovali a hnali se za nimi. 

Jen o vteřiny se všichni ukryli do časostroje a přemístili se do dalšího období.   

Vyvrcholení nastalo v okamžiku, kdy se ukázalo, že také ilumináti mají časostroj, a že do budoucnosti 

nastražili bombu. Výzkumníci projevili nevídané množství odvahy a rozhodli se přemístit do budoucnosti  

a zachránit svět, ačkoli se už mohli vrátit domů. V roce 2050 v posledních minutách zneškodnili bombu  

a zachránili tím celé lidstvo. Při návratu domů všechny čekala dlouho očekávaná odměna – vodní bitka.                                                                                                                               

Zdislava Poláčková 
 

Letní tábor Ararat farnosti Vyskytná ve spolupráci farnosti Pelhřimov a SVČ Síť 

Letošní letní tábor Ararat se nesl v duchu legend o králi Artušovi a jeho rytířích. Celým příběhem nás 

provázely postavy jako král Artuš s královnou Guinewerou, rytíři Lancelot a Gawain, kouzelník Merlin, ale 

také zlá čarodějnice Morgana. 

Před táborem děti obdržely od kouzelníka Merlina dopis, ve kterém se mohly dozvědět, že království  

i budoucímu králi hrozí nebezpečí, a proto je potřeba jejich pomoc. Výzvu přijalo 28 odvážných dětí, které se 

sešly ke společnému dobrodružství na faře v Nové Cerekvi. 
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V nedělních odpoledních 

hodinách, hned po příjezdu všech 

účastníků, byly děti seznámeny s 

pravidly tábora i mezi sebou 

formou seznamovacích her. Poté 

jsme se přesunuli na dvůr, kde už 

při příjezdu mohly děti spatřit meč 

Excalibur zaražený ve skalce 

kamení. Stejně jako v legendě se 

ten, kdo vytáhne meč, stane 

králem Británie. Avšak i přes veškerou snahu dětí i vedoucích se nikomu meč vytáhnout nepodařilo. Před 

večeří se ale před vraty objevil neznámý cizinec jménem Artuš a sháněl meč pro svého bratra, který se 

zrovna účastnil rytířského turnaje. K údivu všech, cizinec meč bez sebemenší námahy vytáhl. A jak legenda 

pravila, tak se také stalo – Artuš se stal králem a nabídl dětem, možnost stát se rytíři kulatého stolu. Artuš 

ještě vysvětlil, že na rytíře se děti nejdříve musí vycvičit. Poté nám předal naši celotáborovou hymnu  

a odešel. Takto začalo naše společné rytířské dobrodružství. 

V pondělí k nám zavítal moudrý kouzelník Merlin. Sdělil dětem, že Británii sužují lapkové a chamtiví 

baroni, a proto Artuš potřebuje hrad na obranu země. Celé dopoledne děti získávaly pomocí her suroviny na 

stavbu hradu, aby se mohly po obědě pustit do samotné stavby hradu Camelotu. Poté byla dětem vysvětlena 

pravidla čestného souboje a došlo i na samotný souboj v šermu. Před večeří ještě měli účastníci možnost si 

namalovat na památku plechový hrneček. Znovu pak přišel Merlin, poděkoval jim za postavení hradu 

Camelotu a předal jim také rytířské listy, do kterých děti celý tábor získávaly razítka, a tak se postupně staly 

panoši, pážaty a rytíři. Všem dětem se také povedlo získat rytířský řád, který jim byl přidělen podle toho, 

v čem vynikaly nebo v čem byly dobří. 

V úterý přišly na vyhodnocení předchozího dne královna Guinewera a Artušova sestra Morgana. Rozdaly 

dětem razítka a poté si na jejich počest připily. Morgana však před zraky všech královnu otrávila a sama 

uprchla. Děti si proto zavolaly na pomoc krále Artuše. Ten jim svěřil recept na protijed, napsaný prastarým 

písmem. Musely tak získat tajnou abecedu a až poté si recept přeložily. Odpoledne jsme se vydali za jezerní 

paní, a i přes nepřízeň počasí jsme od ní získali surovinu do protijedu. Děti lektvar umíchaly a podaly 

královně, které tak zachránily život. Následně si účastníci zahráli hru, kterou připravila jako poděkování 

samotná královna, a ve které mohli všichni uplatnit své znalosti a  dozvědět se také něco o přírodě kolem 

nás. Středeční den dopoledne získávaly děti během hry jednotlivé kousky šifry, podle kterých poté nalezly 

části erbu rytířů kulatého stolu. Dále měly děti za úkol vymyslet ve skupinkách představení či píseň na 

odpolední slavnost a následně se mohly zúčastnit různých workshopů jako například fotbalu, černých 

historek, pletení copánků a v neposlední řadě i výroby marcipánu. Poté jsme slavili společně mši sv., po které 

následovala slavnost s předváděním scének. Slavnosti se mimo jiné účastnil král Artuš s královnou 

Guinewerou, rytíři Lancelot a Gawain i kouzelník Merlin. Celý den jsme zakončili cestou pro svatý grál, který 

jsme museli vyrvat ze spárů zlého černokněžníka. 
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 Ve čtvrtek ráno se u fary objevil rytíř Gawain 

s košíkem v ruce, ve kterém byl Merlin, zakletý do 

podoby psa. Prý se tak stalo, když s ním Morgana 

nečestně bojovala. Děti tak nabídly svou pomoc 

s nalezením střepů, na kterých je napsané 

zaklínadlo, které Merlina odčaruje nazpět. Hned 

po ranní rozcvičce se děti dozvěděly, že první 

střep je v pevnosti. Ta však byla obsazená 

nepřátelským vojskem, a tak jej děti nejdříve 

musely dobýt. Další střep u sebe měl poskok zlé 

Morgany, kterého bylo třeba bez jeho povšimnutí 

sledovat. Po obědě si děti mohly vyrobit savovací 

technikou vak anebo se zúčastnit rytířského klání, 

kde proti sobě soutěžili jednotlivci v různých 

disciplínách, jako například veršování, přetahování se na laně, opičí dráze a mnoha dalších. Poslední střípek 

děti získaly hrou horolezci, ve které procvičily své znalosti z mnoha oborů. Na konci dne se dětem podařilo 

získat celé zaklínadlo, a tak osvobodily Merlina ze psí podoby. Tento den však ještě nebyl u konce. Děti se 

dozvěděly, že se v lese ukrývali poskoci zlé Morgany a na důkaz, že se jich nebojí, museli projít stezkou 

odvahy. Poskoci se pak zalekli a z lesa uprchli. 

V pátek děti osvobozovaly Alicii, kamarádku slečny Beatrice, kterou zajala Morgana. Ta od dětí za 

propuštění Alicie požadovala drahokamy, flétnu a služebnou, která byla uvězněna. Před obědem se děti 

trénovaly v šermu při dobývání věží, poté lovily drahokamy. Po obědě si děti zahrály hru na cizí řeči a zjistily 

tak, kde se nachází služebná i flétna. Na večer se vydaly do lesa, kde po zvuku hledaly a našly flétnu se 

služebnou. 

Sobotní den byl plně nabitý. Hned ráno přišel za dětmi Artuš a řekl jim, že ho jeho synovec Mordred 

informoval o tom, že věrný přítel Lancelot zradil a že se chce zmocnit království i královny Guinewery. V tu 

dobu už však byla polovina dětí povolána k Lancelotovi, a ten jim vysvětlil, že ho Mordred pomluvil, aby se 

on sám mohl království zmocnit. Nejdříve se Artuš s Lancelotem a jejich družinami utkali v boji mezi sebou, 

když pak ale vyšlo najevo, že zrádcem je Mordred, bylo už namále. Zlý Mordred už byl se svojí skupinou 

pobudů plně připraven k boji. Děti se pod velením krále Artuše semkly a odvážně bojovaly bok po boku.  

Vše rozhodl konečný souboj mezi králem Artušem a Mordredem, ve kterém král i přes zranění vyhrál. Ještě 

ten den Artuš pasoval všechny děti na rytíře a poté ho odvedla jezerní paní na druhý břeh, do země Avalon. 

V neděli se přede mší svatou ještě konalo celkové vyhodnocení a společný úklid. V poledne  jsme se 

všichni spokojení a šťastní rozjeli do svých domovů. Věřím, že si všechny děti tento letní tábor užily :-) Těšíme 

se zase za rok na viděnou! 

                                                                                       Jenda K. 
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Dění v táborském vikariátu 
 

 Letní tábor dětí z farnosti Jistebnice 

Letošní farní tábor se konal od 9. do 16. srpna na faře 

v Zálší. Na začátku tábora bylo nutné si od rodičů dětí 

vyžádat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění, dál pak již mohl tábor pokračovat 

jako v jiných letech. Název tábora byl trochu ovlivněn 

koronavirovou situací: (Ne)jedeme s Mojžíšem k moři – ale 

celotáborová hra byla plně zaměřena na starozákonní téma – 

Mojžíšův život a jeho cestu do zaslíbené země. Děti se 

formou her a soutěží seznamovaly s důležitými událostmi 

z Mojžíšova života a života Izraelitů. Nedaleká Borkovická 

blata byla cílem našeho pěšího výletu – na naučné stezce 

jsme 

získali množství informací o místní chráněné fauně  

a floře a dozvěděli se o historii těžby rašeliny. Ale 

jeden představitel místní fauny nám znepříjemňoval 

nejen romantickou cestu po blatech, ale i celý tábor 

– komár! A bylo jich tu hrozně moc, i místní 

obyvatelé říkali, že je to letos extrém. Všichni jsme 

byli, navzdory častému používání repelentů, hrozně 

moc poštípaní. Jako každý rok jsme se zapojili do 

práce pro Papežská misijní díla – lepili jsme nálepky 

na misijní zápalky. Tato práce šla dětem velice 

rychle od ruky – velká krabice byla brzy naplněná. 

Všichni jsme byli moc rádi, že s námi na táboře mohl 

být alespoň na pár dnů náš pan farář otec Pavel. Chyběla nám letos pomoc našich táborových vedoucí – 

vysokoškoláků, tak doufáme, že se příští rok budou moci opět zapojit do organizace tábora a přiberou mezi 

sebe také letošní absolventky základní školy.        Mája Šittová 
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Letní příměstský tábor Klokoty  

Tradiční letní příměstský tábor pro děti se konal od 3. do 7. 

srpna 2020 na Klokotech. Jako v jiných letech čekal děti 

bohatý program plný her, soutěží a tvořivého vyrábění, Hanka 

Koukalová si pro děti připravila projektový den Cesta čaje. Co 

ale letos chybělo, byly výlety. Abychom respektovali 

protikoronavirová doporučení, zrušili jsme plánované 

celodenní výlety vlakem a autobusem do vzdálenějších míst  

a navštívili jsme pouze místa v blízkém okolí dostupná pěšky. 

Zašli jsme do botanické zahrady v Táboře, která je druhou 

nejstarší v České republice – tady jsme mohli v arboretu 

poznávat naše i cizokrajné dřeviny, které v horkém dni 

poskytovaly příjemný stín, přivonět k různým druhům 

bylinek, vyzkoušet si chůzi naboso po pocitovém chodníčku, 

pozorovat zvířata v minizoo. Opravdová zoologická zahrada 

nás ale čekala další den – ZOO Tábor – Větrovy. Zastavili jsme 

se také v klášterním kostele Narození Panny Marie  

a v přilehlém bývalém klášteře jsme si v krásně 

zrekonstruované křížové chodbě prohlédli výstavu obrazů, 

které zachycují město Tábor v různých 

časech, podobách i ročních obdobích,  

a také expozici věnovanou vězeňství, 

protože tento původně augustiniánský 

klášter také jako vězení opravdu sloužil. 

A tak jsme zjistili, že vlastně nemusíme 

cestovat ani nikam daleko, že máme  

v Táboře spoustu pěkných míst, která se 

dají s dětmi v rámci letního tábora 

navštívit. 

Markéta Frejlachová 
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Dění ve vikariátu Písek 
 

V tomto vikariátu se uskutečnilo celkem 7 táborů. V Chrašticích, dva na Kvildě s protivínskými dětmi  

a stanování v Protivíně, dva v Předbořicích a jeden v Mirovicích.  
 

S Mojžíšem do zaslíbené země 

V Chrašticích probíhal první tábor s názvem  

„S Mojžíšem do zaslíbené země.“ Zde si děti zážitkovou 

metodou připomněly a oživily to, co se učily při hodinách 

náboženství (a mnozí zase úspěšně zapomněly). 

Zpřísněná hygienická pravidla se dařila zvládat se 

všudypřítomnou desinfekcí. Vstup do kuchyně byl 

zakázán, takže nádobí museli mýt tentokráte vedoucí 

nebo sama kuchařka. I výlet v rámci tábora byl vybrán 

tak, abychom se vyhnuli větší kumulaci lidí. Proto jsme 

vyrazili předem objednáni jako jediní v objektu do 

pevnosti lovců kožešin v Jaroticích u Mirotic, kde je 

postaveno více než 20 autentických srubových staveb. 

Dále je zde i indiánské muzeum jako jediné  

v Čechách. Děti i dospělí si zde mohli vyzkoušet hod 

lasem, nožem, sekerou, oštěpem, střílení z luku  

a práskání bičem. (Osobně jsem odešla ze zkoušky 

práskání bičem docela pomlácená na rukou - ale 

obešlo se to bez modřin.) Tábor navštívila  

i alchymistka z faraonova dvora se svojí „laboratoří“. 

Schválně, co myslíte, zahříváme-li ohněm balonek 

naplněný vodou - praskne za chviličku, jen co se 

propálí balonek, až po několika minutách, nebo 

nepraskne?   

Celkově se tábor vydařil a děti se vracely 

spokojeně domů.                             Ludmila Lacinová 
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Foto z výletu do muzea kožešin / Michaela Buzická 
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 Mojžíš“ – letní prázdninový pobyt pro děti  

Na mirovické faře se v termínu 3. – 9. srpna uskutečnil letní prázdninový pobyt pro děti od sedmi do 

třinácti let. V průběhu akce se děti seznámily či si oživily příběh Mojžíše a Desatero Božích přikázání, které 

poznávaly při každodenních katechezích. V pondělí navečer se na faru v Mirovicích sjelo téměř dvacet 

malých účastníků. Úvodní program byl ve znamení nezbytného seznámení se s bezpečnostními předpisy  

a dalšími pravidly pro hladký průběh pobytu. Nechyběly ani hry k seznámení se mezi účastníky. Počínaje 

úterním ránem se děti vtělily do kůže izraelského národa, a že to tentokrát byla kůže, ve které by chtěl být 

málokdo. Byla totiž kůže otrocká. Práce při stavbě pyramidy či snaha zabavit rozmrzelého faraona byly 

vskutku obtížné. Otrockou prací byla také snaha najíst se čajovou lžičkou. Navíc ten den bylo i špatné počasí. 

Za světlý okamžik šlo tedy považovat výrobu košíku, v němž plul Mojžíš po řece Nilu, či luštění šifry pro 

vysvobození z egyptského útlaku. Středeční den zahájili malí účastníci stále jako otroci. Úvodní scénka však 

již předznamenávala naději, neboť v ní byl Mojžíš povolán Hospodinem v hořícím keři. Dopolední program 

pak téma vhodně doplňoval. Deset ran egyptských dětem představila odpolední stopovací hra. Na procházce 

po okolí Mirovic děti plnily na stanovištích různé úkoly připomínající jim události vedoucí k vysvobození 

Izraele z Egypta. Večer pak téma odchodu z Egypta doplnila sederová neboli pesachová večeře a kino 

JohnyStar s filmem Princ egyptský. Ve čtvrtek ráno budil malé účastníky Mojžíš. Ve spěchu je vytáhl z postelí 

na rozcvičku, kterou toho dne představoval průchod Rudým mořem za pronásledování zuřivým egyptským 

faraonem. Ten den se děti jakožto izraelský národ vydávaly na poušť. Tématické aktivity tedy zahrnovaly 

hledání oázy a stanoviště s vodními hrami. Den korunovala mše svatá. Večer pak byl program zakončený 

sběrem křepelek, tedy táborákem. Páteční tematické aktivity zahajovalo sbírání many a odnesení a uchování 

její části na paměť příštím generacím. Z dalších aktivit lze vyzdvihnout například scénku „Zasvěcení lidu 

Hospodinu“, jejímiž byly děti přímými účastníky. V pátek obdržel Mojžíš od Hospodina desky s přikázáními. 

Ty však po spatření modly v podobě zlatého telete (tvořivá aktivita) rozbil. Jejich sestavení bylo úkolem noční 

hry. Při napjatě očekávané aktivitě děti poznávaly jednotlivá přikázání a „sestavovaly“ tak rozbité Desatero.  

V sobotu na děti čekal průzkum země zaslíbené a aktivita s hledáním hroznu, který před tím uschovala jiná 

skupinka, za pomoci ručně kreslené mapky. Do tématu průzkumu Země zaslíbené a následného putování 

pouští uvedlo osazenstvo fary společné čtení z Písma svatého. Příběh pak přiblížily tvořivé aktivity, při níž 

děti vyráběly z těstovin židovský svícen, a odpolední soutěžní stanoviště, na nichž děti překonávaly různé 

překážky z provazů. Neděle byla ve znamení Země zaslíbené, což připomněla tematická aktivita. Vstupem do 

Země zaslíbené však skončil příběh, který pobyt doprovázel. Následovala mše svatá, balení, úklid a odjezd 

domů. Na závěr článku bych jménem organizátorů ráda poděkovala všem vedoucím za jejich práci, paní 

katechetce Lídě Lacinové za skvělou krmi, otci Jozefu Gumenickému za poskytnuté zázemí na mirovické faře 

a za mše svaté, Martině a Láďovi Marešovým za pomoc s přípravou akce, Anežce Neklové a Elišce Větrovské 

za pomoc s přípravou a realizací delších her a vodních stanovišť. V neposlední řadě děkuji všem, kdo se za 

nás modlili a tím umožnili hladký průběh celé akce.  

Jménem organizátorů: Jarka, Petr a Mája Blažkovi a Honza Novotný 
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Prázdniny v protivínské farnosti 

O prázdninách jsme uskutečnili několik výletů. Celé prázdniny při výletech i každotýdenních katechezích 

jsme se věnovali tématu Po stopách našeho Pána Ježíše.  

Na úplném začátku prázdnin jsme navštívili a poznávali krásy Moravy.  

Po návratu jsme odjeli na ministrantský tábor, který se letos uskutečnil už po sedmnácté. Bydleli jsme na  

faře na Kvildě. Společně s naším panem farářem jsme poznávali krásy společného života s naším Pánem  

a krásy Šumavy. Na táboře se pro nás největší výzvou stalo překonání strachu v Lanovém parku na Modravě. 

Dále jsme např. obdivovali duchovní krásy 

Hauswaldské Kaple, kde jsme si nabrali i zázračnou 

vodu pro naše rodiny. Navštívili jsme klatovskou pouť 

s obrazem Panny Marie a starší s mladými se 

zamysleli nad smyslem života v klatovských 

Katakombách. Celý tábor jsme strávili v nádherné 

přírodě a Boží blízkosti. V kostele na Kvildě jsme 

společně slavili denně mši svatou a tvořili tak krásné 

společenství.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Po návratu z tábora jsme navštívili město Sušici s nádherným kostelem u Andělíčka a byli jsme se 

vykoupat ve zdejším Aquaparku. Navštívili jsme i České Budějovice, Týn nad Vltavou, Písek a Vodňany.  

Na závěr prázdnin jsme navštívili Putim, kde jsme se setkali s panem biskupem Posádem, s otcem Cyrilem 

a ostatními účastníky setkání Duhy. Při mši jsme se dozvěděli duchovní význam jednotlivých barev Duhy. 

Odpoledne po dobrém obědě jsme si vyrobili svíčku – symbol naší víry a navštívili zdejší ZOO. Celé prázdniny 

jsme zakončili spaním v chatkách v kempu Bezdrev a návštěvou města Hluboká nad Vltavou a zdejší ZOO. Na 

závěr jsme společně poděkovali Pánu za prázdniny.            Veronika Burdová 
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Dění ve vikariátu České Budějovice venkov 
 

Za tento vikariát vám představíme dva příměstské tábory v Trhových Svinech a výlety pořádané farností 

Borovany. 
 

Zlatí atleti 2020 

Již po páté se uskutečnil příměstský Atletický tábor tentokrát s názvem „Zlatí atleti 2020“ v Trhových 

Svinech. Celkem se přihlásilo 16 dětí.  

Děti se během tábora seznámily s nejlepšími českými atlety, kteří vybojovali medaile na některých letních 

OH nebo byli a jsou světovými rekordmany.  

Pondělí bylo na téma První olympijské úspěchy, kdy děti poznaly našeho prvního olympijského medailistu 

F. J. Suka, který házel vším, co šlo. Také děti si vyzkoušely hody a vrhy různými způsoby. Vrh koulí, kterou si 

samy vyrobily, a hod diskem, který si též si samy vyrobily. Poté házely ještě kladivem a kruhem. Výsledky si 

zapisovaly do vlastních notýsků.  

Druhý den s názvem Běžecké úspěchy děti běhaly na vzdálenost na 400 m a 800 m po vzoru Jarmily 

Kratochvílové, Zuzany Hejnové či Pavla Masláka. Po těchto výkonech jsme se vydali na cestu okolo Světa, kde 

děti poznávaly města a země některých olympijských klání.  

Středeční den byl ve znamení oštěpařských úspěchů. Děti trénovaly hody oštěpem opravdu poctivě. 

Zjistily, že hod oštěpem není vůbec jednoduchý a že naši nejlepší oštěpaři si své medaile opravdu zaslouží. 

Odpoledne si vlastní oštěp děti zase vyrobily.  

Čtvrtek s názvem Desetibojařské úspěchy byl asi fyzicky nejnáročnější, ale zároveň nejzajímavější. Kdo by 

neznal Tomáše Dvořáka a Romana Šebrleho. Děti si během čtvrtka vyzkoušely všech deset disciplín, které  

k desetiboji patří (některé s malými obměnami) - běh na 100 m / běh na 60 m; skok daleký / skok z místa; vrh 

koulí / vrh s vlastní koulí; skok vysoký; běh na 400 m / běh na 200 m; překážkový běh na 110 m / překážkový 

běh na 50 m; hod diskem; skok o tyči / skok v pytli na deset skoků; hod oštěpem / hod oštěpem pískacím; 

běh na 1500 m / běh na 1000 m s postupným oblékáním. Byly to neuvěřitelné závody, všichni se stali vítězi.   

V pátek nás čekaly štafetové úspěchy. Děti závodily ve štafetách 10x jinak. Po obědě se vydaly vypátrat 

poklad. Všechna družstva byla úspěšná.  

Během celého tábora nejen že děti sportovaly, ale také tvořily, hrály různé hry a luštily křížovky a rébusy 

vždy k danému tématu.  
 

Staň se detektivem 

V srpnu jsme měli v Trhových Svinech příměstský tábor „Staň se detektivem“ s podnázvem „Po stopách 

středověkých řemesel“. Celkem se zúčastnilo 17 dětí.  

Během celého tábora děti tvořily a poznávaly, co jednotlivá řemesla obnášejí. Nejprve jsme společně 

hledali různá řemesla, která se mohla ve středověku vyskytovat. Seznámili jsme se s různými nástroji, které  

k jednotlivým řemeslům patří. Mnoho řemesel si děti mohly vyzkoušet vlastníma rukama.  

Vyzkoušely si skláře, barvíře, kuchaře, kováře, mydláře, krejčího, košíkáře či sládka. Každý den si vyrobily 

nějaký předmět, který si odnesly domů. Například si vytvořily vitráž, nabatikovaly a ušily část oblečení, 

uvařily si oběd, vyrobily mýdlo či tácek pod skleničku.  
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V úterý jsme jeli na výlet do Českého Krumlova, kde jsme měli připravený program „O řemeslech“ a děti si 

mohly vyzkoušet být například kovářem, ochutnali jsme něco z místní pekárny a zahráli jsme si společně 

některé hry. 

Ludmila Veselá 
 

Výlety v okolí Borovan  

Vikariátní zástupkyně pro pastoraci Ludmila Tröstlová zorganizovala pro děti tři výlety. Společně se 

vypravili ve středu 19. srpna do Safari v Hluboké u Borovan, ve čtvrtek 20. srpna podnikli výpravu do 

borovanského mlýna na půdu plnou pohádek, jejíž součástí byla procházka ke mlýnu, prohlídka půdy plné 

pohádek. Pohádkové odpoledne pak zakončili dětskou mší svatou od 18.00 hodin v borovanském kostele. 

V pátek 21. srpna se vydali opět za zvířátky, tentokrát do ZOO ve Dvorci. 
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Několika řádky se katechetka Lída s námi podědila o nejsilnější zážitek: 

Prázdninové výlety po okolí Borovan jsme si 

pěkně užili.  

Ocitli jsme se například uprostřed pohádek na 

půdě v borovanském mlýně.  

Asi největším zážitkem z výletů byl pro nás 

zrovna narozený buvolí kluk v ZOO ve Dvorci. 

Narodil se zrovna, než jsme tam přišli. Na fotce 

ho olizuje jeho táta. Máma je v kleci. Kluk se, 

těžko říct jak, dostal z klece ven. Ošetřovatel ho 

pak vrátil k mámě. 

Všude kde jsme na výletě byli, měli fajn hřiště 

s různými domečky, skluzavkami, houpačkami, 

kde se děti pěkně pobavily a pohrály. Také jsme 

si mohli koupit něco dobrého.         

                         Výletníci z Borovan 

Dění ve strakonickém vikariátu 
 

Projít historií křížem krážem a společně dojít až do konce - to vše jsme zvládli za deset dní! 

Letošní tábor jsme zahájili 4. srpna na Ktiši výpravou napříč historií - poznali jsme Cyrila a Metoděje, dobu 

sv. Václava, období husitských válek, církev za totality, současnou církev a přičichli jsme i k tomu, co to byl 

druhý vatikánský koncil. Nabyti vědomostmi z různých her a společných aktivit jsme desátý den odjížděli 

domů, ale odcházelo se nám po společně prožitých deseti dnech těžko... 

Letos jsme se sešli ve výjimečně blízké a skvělé partě mladých lidí a vytvořili opravdu krásné společenství, 

kam věřím, že se budeme všichni rádi 

vracet. Moc děkuji všem, kdo na tábor 

jeli - mám radost, jak spolu mladí lidé 

dokážou smysluplně trávit volný čas. 

Díky všem báječným a inspirujícím 

dětem za vytvoření nádherné 

atmosféry, vedoucím za obrovské 

nasazení a nabytý program, kuchařům 

za nejlepší vaření a všem za tolik 

potřebnou modlitbu! :-) Díky patří  

i městu Vodňany za finanční podporu. 

Moc si všeho vážím, mám naše 

společenství ráda!  

S díky Anička Hunešů 
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