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ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 2/2022 

 

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

 

Úvodní slovo pana biskupa Pavla Posáda 
 

Rád jsem přijal úkol napsat několik vět úvodu do pastoračního občasníku, jehož další číslo dostáváte. 

Napadlo mne, že často toho málo víme o pojmu, který často užíváme. Stejně je to i s pojmem pastorace. 

Slovo pastorace, pastorační péče, pastorační činnost nemá v našich poměrech většinou příliš jasné  

a přesné ohraničení. Mnohdy se pastorací rozumí to, co dělá kněz, zpravidla mimo práce hospodářské  

a technické. Jindy se rozumí pastorací jen přímé vedení farnosti, a to hlavně tehdy, když se uvažuje o knězi 

jako pastýři. 

V oficiálních církevních dokumentech se mluví na jedné straně o faráři a biskupovi jako o pastýřích ve 

vlastním slova smyslu, na druhé straně mluví jak kodex, tak dokument Christifideles laici o podílu laiků na 

pastorační činnosti. 

Výstižná jsou slova konstituce o církvi v dnešním světě (GS), zejména pak její proslulý první odstavec: 

"Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je radostí a nadějí, 

smutkem i úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu." 

(GS 1) Podíváme-li se na působení nynějšího papeže, vidíme to, co je napsáno výše, velmi zřetelně  

a plasticky. 

Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme  

v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho obtížích, 

nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, 

a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje.  

Chci Vám všem popřát nové nadechnutí ve Vaši pastorační práci a věřím, že když jsme oprášili pojem 

„pastorace“, že dostaneme novou chuť pustit se do práce. 

K tomu Vám rád žehnám!   

Biskup Pavel Posád  
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  INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER 
 

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE 
 

Rozhovor s Lenkou Hanžlovou  

  
 

Mgr. Lenka Hanžlová je vikariátní zástupkyní pro katechezi ve svém rodném prachatickém vikariátu.   
 

1. Jak a kdy začal tvůj život z víry? 

 V rodině! Přirozeně, postupně s velkým příkladem žité víry u mých nejbližších a s „podhoubím“ 

duchovních povolání v širší rodině. A určitě křtem, bylo mi 19 dní, když mě rodiče přinesli k té „slavné 

křtitelnici“, u které byl pokřtěn i sv. Jan Nepomuk Neumann. ☺ 
 

2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry? 

Zásadní zlom u mě nastal vstupem do společenství mládeže v rodných Prachaticích a rok 1989 

s obrovským nadšením a touhou po duchovním rozvoji osobním i po duchovní obrodě našeho národa. 

Velikou posilou pro život z víry a ochotou v církvi sloužit je pro mě neustále prožitek Světového setkání 

mládeže s papežem Janem Pavlem II. v Czestochowé v srpnu 1991 s mottem Abba Otče. Vědomí Otcovské 

Lásky Boží je pro mě stálou „hybnou silou“. 
  

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

 Pozvání a vzor kněží – nejprve pozvání ke studiu teologie a po té oslovení, zda chci učit náboženství  
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(oboje pro mě ve zlomovém roce 1991). A po té opět nabídka kněze ke službě pro vikariát jako zástupce pro 

pastoraci. Těší mě i spolupráce s kolegy a kolegyněmi v pastorační práci.  Co ale vím bezpečně, že bez 

podpory rodiny bych tuto službu určitě nemohla dělat již tři desetiletí. 
 

4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava, divadelní hra apod.? 

Popravdě, s dobou „covidovou“ a několikaměsíční online výukou, pro mě není odpočinkem sledování 

„obrazovky“ a kina byla dlouho zavřená. Zhoršil se mi zrak a tak čtu „jen to co musím“ a potřebuji k výuce. 

Na výstavy chodím ráda. Sama jdu, když si je chci v klidu prohlédnout a na vernisáže, když se těším na „lidi“  

a případný doprovodný program. 

Jako správný patriot musím zmínit tři galerie v klášteře v Prachaticích. Opakovaně se ráda vracím do 

expozice ze života sv. Jana N. N., do galerie o boromejce Matce Vojtěše i do expozice Sudety očima 

pamětníků a dětí. Miluji také fresky v našem kostele sv. Jakuba. To je „gotická galerie“ a teď po poslední 

rekonstrukci přibyly i fresky renezanční. 
 

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

Co mě těší? Život sám! Že tu jsem a že tu nejsem sama. A v mé službě, že mám pořád koho učit a že mě to 

pořád baví a naplňuje! Věřím, že přijde nová generace katechetů, kterým my, stárnoucí katecheté, budeme 

moci předat „štafetu“.  

Co mě dlouhodoběji trápí? Nemoci všeho druhu. Ale i nemoc se může člověku stát „dobrou školou“. 

Především školou lásky, trpělivosti a milosrdenství. 
  

6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a?  

Oblíbených biblických textů mám více. Jeden ale VEDE. Před cca 30 lety, když jsme jako společenství 

mládeže jezdili slavit Silvestra na faru k prachatickému rodákovi P. Janu Fatkovi, jsme si s příchodem nového 

roku vždy o půlnoci vytahovali z truhličky úryvek z Bible. Tehdy jsem si vytáhla text 1Kor 10, 31 “ Ať tedy jíte 

či pijete či cokoli jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží“. 

 

Lenka se na fotografii 

nachází 4. zprava. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie na s. 3: 1. 

foto: Lenka s dětmi na 

Diecézní pouti 2021 

2. foto: Lenka se 

nachází 3. zleva 
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

Prolidi.online 

YouTubeProlidi.online 
 

Pozvánka 

Postní duchovní obnova "Hymnus na lásku" (1 Kor 13) s otcem Tomasem van Zavrelem v Prachaticích 

Obnova se koná v sobotu 19. března v klášteře sester Boromejek v Prachaticích, Neumannova 142. 

V pátek je mše svatá v 17:00 a od 18:00 večer chval s AMDG s možností zpovědi, duchovního rozhovoru  

a přímluvné modlitby - kostel sv. Jakuba Většího. 

V sobotu program začíná v 9:00 modlitbou breviáře (ranní chvály), první promluva je od 10:00 do 11:00, 

druhá pak po pauze na oběd od 14:00 do 15:00. V době od 11:00 do 14:00 bude také příležitost k svátosti 

smíření, duchovnímu rozhovoru a k přímluvné modlitbě. 

Není možnost přespání. Obnova končí v 17:00 po chválách, sdílení a žehnání.  
 

Novinky na YouTubeProlidi.online 

Naše YouTube se přizpůsobuje liturgickému roku, církevnímu dění, ale také společenské situaci. Z tohoto 

důvodu na něm v této době najdete: 

Výzva ke společné modlitbě za mír na Ukrajině – Přátelé, rádi bychom Vás pozvali za společenství 

Prameny a Pastorační středisko v Českých Budějovicích k možnosti zapojení se do modlitebně-postního 

řetězce od 25. 2. - 16. 4. 2022, při kterém chceme vyprošovat mír na Ukrajině a na celém světě. Máme na 

srdci žehnat Ukrajině i Rusku… Připojte se bez zapisování; nebo se zapište na Vámi vybraný den/dny: zde. 

Rubrika Synodální cesta církve  

Rubrika Svědectví – zde v rámci Národního dne manželství přibylo několik krásných svědectví manželů 

Duchovní obnova (nejen) pro manžele – Od 14. 2. 2022 přibývá každý týden duchovní slovo o jednom dni 

stvoření, přednesené R. D. Ing. Zdeňkem Gibiecem, ThLic. 

Video - Ekumenické setkání - Týden modliteb za jednotu křesťanů 2022 - Přenos ekumenického setkání 

pořádaného v rámci letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů ke zhlédnutí zde. "Viděli jsme na východě 

jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit" Mt 2,2  
 

CENTRUM PRO KATECHEZI 
 

Pozvánka – Postní duchovní obnova pro děti 

Postní obnova s Mgr. Ludmilou Veselou bude probíhat na Ktiši od 1. do 3. dubna. Děti se dozví něco  

o Pauline Jaricot, zakladatelce papežského misijního Díla Šíření víry a zakladatelce Živého růžence, která 

bude v květnu blahořečena. 
 

Pozvánka – Setkání zasloužilých katechetů 12. 5. 2022 

DCK chystá na čtvrtek 12. 5. 2022 od 9:00 setkání zasloužilých katechetů. S katechetkami a katechety, 

kteří dříve sloužili, se setkáme v klášteře na Piaristickém náměstí společně s vikariátními zástupci pro 

katechezi.  
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A/featured
https://spolecenstvi-prameny.reservio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AzWq_BqkRNw
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Předběžný program: Mše svatá v 9:00 v kostele Obětování Panny Marie, přednáška Mons. Davida Henzla, 

generálního vikáře, sdílení, oběd, prohlídka kostela Obětování Panny Marie a křížové chodby s Ing. Jiřím 

Míchalem. 
 

Nedělní video katecheze pro mladší a starší děti 

Pro mladší děti připravuje nedělní katecheze Mgr. Martina Fürstová. A nedělní katecheze pro starší  

připravuje Mgr. Ludmila Veselá se svými dětmi Matoušem a Adélkou.  

Ke zhlédnutí jsou na YouTubeProlidi.online zde. Nabízejme je dál. 

Martina Fürstová také stále vkládá metodiky minikatechezí na neděli s pracovními listy pro mladší a starší 

děti na web Pastoračního střediska, kde je najdete zde (pro cyklus C liturgického roku). Vkládány jsou také na 

web katecheze.cz. 
 

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. Je 

možné si je stáhnout ze stránek a nabídnout dětem k vyluštění: https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti.  

Tajenku lze odeslat elektroniky na e-mail katechetky@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 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. 
 

CENTRUM PRO RODINU 
 

Pozvánka – Family festival „Všichni jsme jedna rodina“ 11. 6. 2022 

Festival rodin proběhne v sobotu 11. června v Nových Hradech od 9:30 do 15:30 k ukončení Roku rodiny. 

Těšit se můžete na přednášku o Božím služebníku Josefu Hlouchovi a jeho vztahu k rodinám, na program 

pro mládež a pro děti, na pohádku z dílny Teátr Víti Marčíka a samozřejmě na mši sv.  
 

Týden pro rodinu od 7. do 15. května 2022 

Tématem je Rodina jako tým. Nabídku akcí sledujte na webu Prolidi.online. 
 

Virtuální duchovní obnova 

Obnovu připravil a přednese R.D. Ing. Zdeněk Gibiec, ThLic., rektor mezinárodního kněžského semináře 

Redemptoris Mater. Začala 14. 2. 2022 na YouTubeProlidi.online. Každý týden bude zveřejněna jedna 

přednáška, kterou si můžete pustit kdykoliv. Cyklus přednášek bude až do Svatého týdne. 
 

Pozvánka – Konference o rodině a pro rodinu  

Konference proběhne ve středu 22. 6. 2022 v horním sále českobudějovického biskupství.  

Součástí programu bude přednáška ředitelky Národního centra pro rodinu PhDr. Ing. Marie Oujezdské,  

a také výstava o rodině. V plánu je pozvat různé organizace týkající se a zabývající se rodinou, aby o sobě 

navzájem věděly a aby o jejich službách věděla veřejnost. Konference bude otevřena veřejnosti.  
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KWJwcp6GjnpsM0MqfHOmZlV
https://prolidi.bcb.cz/cs/cyklus-c-katecheti
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti
mailto:katechetky@bcb.cz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KVNZSyW0XfqJjgxpQjHY3be
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CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
 

Zde prezentujeme různá setkání pro mladé, pozvěte podle svých možností mladé ve svém okolí, ve svých 

farnostech na tyto akce. 
 

Pozvánky 
 

Restart Enter 

25. - 27. 3. 2022 na DCŽM Ktiš 

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

Doporučený příspěvek: 400 Kč. 
 

ENTERcampy 

ENTERjunior (13 - 15 let) 17. - 23. 7. 2022, ENTERcamp (16 - 23 let) 25. - 31. 7. 2022, možnost přihlašování 

od 1. března. 
 

Duchovní obnova pro mládež v Prachaticích 1. 4. - 3. 4. 2022  

Svatý František nám dává inspiraci i v dnešním světě 

Obnova proběhne u sester Boromejek v Prachaticích pro mládež od 13 do 20 let. 

Více info a možnost přihlášení zde. 
 

Velikonoce v Nové Cerekvi 14. - 17. 4. 2022 

Nebudou chybět i sederová večeře, všechny obřady, prostor pro přemýšlení, modlitbu, katecheze, ale i 

hry a zábavu. 

Více informací a možnost přihlášení zde. 
 

Duchovní obnova pro mládež na Ktiši 13. 5. - 15. 5. 2022  

"Dejte se vést Duchem Svatým, protože on dává lásku, radost, pokuj, trpělivost a důvěru v druhé". 

 Duchovní obnova je věnována všem, kteří chtějí načerpat o životě v Duchu svatým. Zvláště vhodné pro ty, 

kteří se připravují na svátost biřmování. 

Obnova proběhne na DCŽM Ktiš pro mládež od 15 do 20 let, cena: 400 Kč.  

Více info a možnost přihlášení zde. 
 

Tábor Hlubina na Hosíně od 10. do 15. 7. 2022 

Téma: cesta do hlubin středozemě 

Na děti čeká tábor plný dobrodružství, kamarádů, výletů, modlitby, her, ale také velká závěrečná bitva. 

Věkové rozhraní účastníků: 7 do 12 let, ubytování: ve vlastním stanu, popř. děti od 7 - 8 let po předchozí 

domluvě v budově, kapacita: 30 účastníků. 

Ukončení přihlašování do 30. 4. 2022 nebo do naplnění kapacity.  

Celková cena je 1 800 Kč ve dvou platbách (záloha + doplatek) záloha 1000 Kč. O průběhu platby budete 

informováni emailem. 

Tato záloha je (v případě odhlášení) NEvratná. Doplatek bude v hotovosti na začátku akce. 
 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-02-duchovni-obnova-pro-mladez-v-prachaticich
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-02-velikonoce-v-nove-cerekvi-2022
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-02-duchovni-obnova-pro-mladez-na-ktisi
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CENTRUM PRO SENIORY 
 

Postní duchovní obnova pro seniory 25. 3. 2022 

Postní duchovní obnova se bude konat na slavnost Zvěstování Páně v Českých Budějovicích. Obnova se 

bude konat od 9:30 v budově biskupství (Biskupská 4), podle počtu v jednom ze sálů. Více informací bude 

postupně zveřejněno na webu zde. 
 

„Pošli pozdrav dědečkům a babičkám“ 

Také letos před Velikonocemi bude akce „Pošli pozdrav dědečkům a babičkám“. Opět vyzveme děti 

v rodinách, ve školách, při náboženství apod., aby nakreslily obrázky či vytvořily přání. Poprosíme vás, abyste 

podle možnosti požádali školní třídy nebo družiny a rodiny o spolupráci. Obrázky a přání poté doručíme 

domovům pro seniory a podobným zařízením. Více informací a plakát ke stažení zde. 
 

Dopis pro seniory 

Také na březen vydalo Diecézní centrum pro seniory dopis pro staré lidi, který pro ně může být 

povzbuzením a impulzem ke vzpomínání. Dopis vychází na každý měsíc. 

Dopisy posíláme zájemcům mailem, ke komu by se nedostávaly, napište o měsíční rozesílání dopisů na 

hojkova@bcb.cz. Můžete je, buď přílohou v mailu, nebo vytištěné, nabídnout starším lidem ve farnosti, ve 

svém okolí. Dopisy rozesíláme pravidelně také do domovů seniorů v naší diecézi, kde jich mohou využít 

sociální pracovníci pro své klienty.  Letos jsme začali dopisy nahrávat a vyrobené video je ke zhlédnutí na 

YouTubeProilidi.online. Dopisy ke stažení zde. 
 

Letní koncert pro domovy seniorů 

I toto léto se Lenka Krištofová a otec Tomas van Zavrel chystají do domovů pro seniory v naší diecézi 

s Koncertem pro potěšení duše, aby obyvatele povzbudili a přinesli požehnání. 

Domovy pro seniory a jiná podobná zařízení si mohou rezervovat vystoupení v týdnech 18. 7. - 22. 7. a 15. 

8. - 19. 8. Kdo dochází do domovů seniorů, můžete nabídnout. Více informací zde. 

ProStory poradna v českobudějovické diecézi 
 

www.poradna.bcb.cz 
 

Pozvánka - Nejste sami - svépomocná skupina rodičů po ztrátě 30. 3. a 27. 4. 2022 v 17:30 

Poradna ProStory při Pastoračním středisku zve na setkání svépomocné skupiny rodičů po ztrátě dítěte. 

Koná se pravidelně poslední středu v měsíci v sále děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (vchod 

ze strany katedrály sv. Mikuláše). 

Účastníci ať dají vědět, zda přijdou, mailem na polackova@bcb.cz nebo telefonicky na 731 402 981. 

Informace o svépomocné skupině, povídka - tvoření - aktivita se symboly – hudba, občerstvení (pauza),            

sdílení – debata, zapálení svíček a modlitba za děti i rodiče 
 

 

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-02-postni-duchovni-obnova-pro-seniory-s-mons-pavlem-posadem
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-03-posli-pozdrav-nemocnym-osamelym-k-velikonocum
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KVer_AhAzFAo8sQXQLE3Znr
https://prolidi.bcb.cz/cs/novinky/2021-10-novy-dopis-pro-seniory
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-01-nabidka-koncertu-kulturniho-programu-pro-domovy-senioru
http://www.poradna.bcb.cz/
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Pozvánka - Ztráty a objevy 23. 4. 2022 

Setkání pro děti, kterým zemřel někdo blízký v sobotu 23. 4., sraz na Borku před střelnicí. 

Odpoledne strávíme procházkou s jednotlivými zastaveními. Cílem akce je vytvoření prostoru pro starosti 

dětí a mladých lidi, hledání odpovědí na otázky, které se v souvislosti s životní situací ztráty objevily.  

Programem provázejí Mgr. Irena Kalná, PhDr. Alena Poláčková. Doprovod dospělého je možný.  

Pro snazší organizaci se přihlaste do 20. 4. 2022 na t. č. 731 402 981 nebo mailem na adrese 

polackova@bcb.cz 
 

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 
 

Roční program „Misijní cesta s Ježíšem“ 

Také v březnu a v dubnu budou ke stažení ke stažení programy pro misijní klubka. 
 

Postní misijní kalendář 

Opět vyšel misijní kalendář pro děti s aktivitami na každý den postní doby v černobílé podobě k vybarvení 

nebo v barevné podobě. Stáhnout můžete zde. 
  

Křížová cesta s Pauline Jaricot, zakladatelkou Papežského misijního díla Šíření víry a Živého růžence, 

Na webu Missio jsou tři možnosti: pro čtení, ke stažení v PDF, možnost zakoupení. 

https://www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot/  
 

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY 
 

   

Přednáška: prof. Mark Regnerus „Budoucnost manželství?“ 30. 3. 2022 

Ve středu 30. 3. navštíví České Budějovice profesor Mark Regnerus, americký sociolog z Texaské univerzity 

v Austinu. V rámci své přednášky se dotkne těchto témat: stav rodiny, manželství a mezilidských vztahů  

v kontextu náboženství a moderní společnosti. Seznámí nás se svým výzkumem o prospívání dětí podle toho, 

jestli byly vychovávány svými rodiči žijícími v manželství, či v jiných formách soužití.  

Akce se uskuteční ve středu 30. března v 18:00 v sále Národního památkového ústavu na Senovážném 

náměstí 6, Č. Budějovice. Vstupné je dobrovolné. Profesor Regnerus přijíždí do ČR na pozvání Aliance pro 

rodinu. 
 

„Svatí promlouvají“ s prof. Martinem Weisem online 

V březnu se můžeme těšit na sv. Patrika. Ke zhlédnutí zde.  
 

Nabídka letního tábora Demdaal 31. 7. - 10. 8. 2022 

Letní setkání dětí a mládeže 2022 „Bylo nebylo“ proběhne v Rekreačním středisku Eustach (Těmice 91, 

394 96). Jedná se o chatkový rekreační objekt uprostřed hlubokých lesů poblíž Kamenice nad Lipou, 

ubytování v chatkách po 4 - 6 osobách, starší děti v podsadových stanech. Více informací zde. 
 

Různé události v diecézi najdete zde. 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
mailto:dcr@bcb.cz
https://prolidi.bcb.cz/cs/novinky/2022-02-misijni-kalendar-pro-deti-a-krizova-cesta-s-pauline-jaricot
https://www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot/
https://www.youtube.com/watch?v=0aWg1kI22dw&list=PL_cU2Gsvem3n0TwOkdX3VQKhrK-JInP9e
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2022-02-nabidka-letniho-tabora-demdaal-z-s
https://www.bcb.cz/udalosti/
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NABÍDKA NĚKTERÝCH POMŮCEK K ZAKOUPENÍ ČI KE STAŽENÍ 
 

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO 
 

https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/ 
 

Malý průvodce postní dobou 2022 - aplikace 

Malý průvodce postní dobou v papírové podobě už je vyprodán. Do svých mobilních telefonů si ale 

začátkem postní doby můžete nainstalovat aplikaci. Aplikace navíc obsahuje čtení z Písma Svatého  

a modlitbu pro každý den. K dispozici je varianta pro Android i iOS. Více informací zde. 
 

Ježíš je náš pravý král - postní projekt 2022 

Projekt s názvem „Ježíš je náš pravý král“ je vhodný pro farnosti a rodiny. Stěžejním motivem je scéna 

slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. Je Ježíš opravdu králem našeho života? Toužíme po tom, 

aby jím byl? Co máme pro to udělat? Během postní doby chceme na tyto otázky nalézat odpovědi  

a symbolicky se přidat k těm, kdo vítali Ježíše u bran Jeruzaléma jako svého Krále a Mesiáše. Naleznete zde. 
 

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE 
http://btm.cz/ 
  

BTM je nezisková organizace, která pomáhá šířit evangelium po celé ČR. Pravidelně tisknou materiály  

s křesťanskou tématikou, výukové pomůcky pro učitele v křesťanských školách a nejrůznější letáky pro 

potěšení, ujištění nebo povzbuzení v těžkých životních situacích. 
 

Nabídka nových misijních materiálů, už zaměřených na postní dobu a Velikonoce zde.  

Nabídka misijních materiálů pro postní dobu a Velikonoce zaměřená na děti zde.  
 

 

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 
 

Na internetových stránkách Nakladatelství Paulínky můžeme elektroniky nahlédnout přímo do knih. 

 

 

 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
https://kc.biskupstvi.cz/maly-pruvodce-postni-dobou-2022-aplikace/
https://kc.biskupstvi.cz/jezis-je-nas-pravy-kral-postni-projekt-2022/
http://btm.cz/
https://btm.ecomailapp.cz/public/show/609/78/c782dd1e1784835b3db5da83d67fbd70?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_09_15_76_-_nadeje_copy&utm_medium=email&utm_term=609&ecmid=609
https://btm.ecomailapp.cz/campaigns/render/76/36b02ccc9c45269d892f173c52d368b4?utm_source=ecomail&utm_medium=email&utm_campaign=2021_09_15_76_-_nadeje_copy
mailto:objednavky@paulinky.cz
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Tomáš Halík - Via crucis 

Setkání s Ježíšem na křížové cestě našich životů a našich dějin 

Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své 

smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce skutečně 

lidská, schopná odvahy k lásce.  Brož., 64 s., 89 Kč 

Pokud si tento titul objednáte v e-shopu do 30. 4. 2022 a zadáte kód PAUMIK03_VC, získáte ho  

s 20% slevou. 
 

Rodinná Bible 

Praktická knížka plná příběhů z Bible pro zvídavé děti. Otázky, obrázky, inspirace.  

Velkou předností této Bible jsou praktické podněty do každodenního života. Rodinná Bible 

nabízí stručné, vkusně převyprávěné úryvky z biblických knih korespondující s otázkou  

k zamyšlení, jak dané Boží slovo aplikovat v životě. 

Úryvek je vždy doplněn kratičkou inspirativní modlitbou. Bohatě ilustrovaná kniha poslouží 

nejen k rodinné modlitbě, ale také při katechetické práci nebo jako hodnotný dárek pro děti školního věku. 

Pokud si tento titul objednáte v e-shopu do 30. 4. 2022 a zadáte kód PAUMIK03_RB, získáte ho s 20% slevou. 

Váz., 392 s., 599 Kč 
 

Grzegorz Ryś - Skandál milosrdenství 

„Milosrdenství je velkým Božím tajemstvím a v očích lidí obrovským skandálem… Neklade si 

podmínky, nezná žádné hranice. Dává se zdarma.“  

Knihu Skandál milosrdenství připravil arcibiskup Grzegorz Ryś k novému vydání již ve Svatém roce 

milosrdenství, který vyhlásil papež František (2015); k českým čtenářům se dostává až nyní. Autor 

je vynikající znalec Božího slova i lidských srdcí, jeho texty i kázání působí jako živá voda. Není 

divu, že v Polsku oslovují tisíce lidí. Brož., 168 s., 249 Kč 
 

Raniero Cantalamessa - 9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým 

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo 

svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha 

Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8) brož., 80 s., 95 Kč 
 

 

 

 

Jacques Philippe - 9 dní modliteb za vnitřní pokoj 

Během této novény prosíme o milost, abychom získali do svého srdce Boží pokoj, a to hlubším 

způsobem, hojněji, abychom byli schopni předávat ho lidem kolem sebe. 

Edice „Novény“ nabízí možnost, jak prožít čas v ústraní doma nebo na prázdninách, v metru 

nebo ve vlaku… lidem, kteří mají málo času, ale rozhodnou se po devět dní věnovat deset minut 

inspirujícím úvahám na konkrétní téma, aby pokročili v duchovním životě. Brož., 80 s., 95 Kč 
 

 

 

 

 
 

 

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, březen a duben 2022, 2/2022 
12 
 

 

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

zasilky@kna.cz 

Knihy | Církev.cz E-shop (cirkev.cz) 
 

Doprava výhodně - Cena dopravy od 45 Kč. Při nákupu nad 700 Kč doprava zdarma. 
 

Josef Hrdlička  - Cestou od srdce k srdci 

Josef Hrdlička mluví o duchovních výzvách naší doby a zároveň skládá účty ze všeho důležitého, 

čím se od svého mládí dosud zabýval. Zaznívají zde pozoruhodné impulsy a povzbuzení k mnoha 

duchovním, kulturním,církevním i společenským otázkám. Je Bůh opravdu středem našeho 

života? O čem pochybují věřící a o čem ateisté? V čem spočívají výzvy pocovidové doby? Jaké 

spirituální potřeby mají lidé ve městech a jaké na venkově, v Čechách a na Moravě? Je umění 

darem Ducha Svatého? V jakém smyslu hrozí duchovnímu životu vyhoření? V čem se 

odvažujeme plout proti proudu? A věříme upřímně Bohu, že použije k dobrému i sebemenší projev naší 

lásky? Brož., 164 s., 249 Kč. 
 

Připravuje se: 

Carlo Maria Martini - Odvaha milovat 

Duchovní cvičení s apoštolem Petrem 

Úvahy známé osobnosti katolické církve o víře a zrání na křesťanské duchovní cestě. 

Křesťanská víra není něco předem daného či triviálního. Je to cesta naslouchání Bohu a zároveň 

vědomé rozhodnutí. Víru doprovázejí pochybnosti, rozpaky, chyby i křehkost. Víra je i odvahou 

udělat krok do neznáma a riskovat. 

Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná a zároveň křehká může víra být. Tak jako Petr 

následujeme a milujeme Ježíše – a stejně jako on si mnohdy nevíme rady, jsme zkroušeni nebo bojujeme  

s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom, že zapojuje celého člověka – naše srdce, mysl i ducha. 

Knížka, napsaná formou biblické meditace pro účely duchovních cvičení, je určena zejména těm, kdo v církvi 

vedou druhé – kněžím, jáhnům a dalším osobám působícím v pastoraci – aby si stále připomínali jediný zdroj 

své víry: Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Brož., 168 s., 249 Kč.  
 

Angelo Scarano - Modlitba s Biblí v ruce 

 „Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin) 

Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit  

a nechat ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, 

praktické části zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá 

desatero nejčastějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, 

zda přijmeme výzvu: „Vezmi a čti!“ 2. vydání, brož, 98 s., 149 Kč 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.kna.cz/
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https://eshop.cirkev.cz/knihy
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU .   

PŘEJEME VÁM POŽEHNANOU POSTNÍ DOBU A RADOSTNÉ 

PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.  

KÉŽ NÁS VÍRA V  NAŠEHO PÁNA A JISTOTA,  

ŽE ON VSTAL Z  MRTVÝCH ,   

PROVÁZÍ NA KAŽDÉM KROKU A PŘI KAŽDÉM JEDNÁNÍ.  

VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH  
 

Aktivity Pastoračního střediska 
 

Konference pro ženy 2022 

V sobotu 26. února se v podkrovním sále 

nově zrekonstruovaného českobudějovického 

biskupství uskutečnila velká Konference pro 

ženy 2022. Přijelo téměř 80 žen z celé České 

republiky. Zastoupeny byly různé křesťanské 

církve i některé ženy bez členství v jakékoliv 

církvi. Celodenní program naplnily přednáška 

na témata – Identita Boží ženy, Z poslušnosti  

k Rebelce, Chození, Single život – jak ho přežít, 

Krása ženy, Z deprese do radosti, Jak se zbavit 

strachu, Vnitřní uzdravení nebo Putování  

v zimní krajině a objevování Boha. Zazněla také 

slova k tématu – Jak zůstat sama sebou, být dobrou matkou, milenkou i manželkou a nezbláznit se.  

Celý den provázela ženy kapela ALIVE  

z Litovle, která vedla účastnice konference do 

silné modlitby chval. Zazněla také novina  

s názvem Pokoj. Ženy se společně modlily za 

své těžkosti i za Ukrajinu. Konferenci 

zorganizovalo Pastorační středisko 

Českobudějovického biskupství. Program byl 

pro ženy všeho věku. Nejstarším účastnicím 

bylo přes 70 let a nejmladším 17 let. 

Dohromady se konference účastnilo asi 100 

žen. „Nejdůležitější a podle mne  

i nejpřínosnější bylo, že jsme byly společně na 

jednom místě a celý den zažívaly jednotu a sounáležitost v různých rolích. Žena, manželka, matka, babička  

i slečna. Jsem vděčná za skvělé přednášející, které jely někdy i přes 3 hodiny, aby přispěly svým příběhem, 

svou zkušeností. Zdálo se, jako by každá žena slyšela věty, které zrovna potřebovala. Skoro celý den si 

účastnice zapisovaly poznámky, z toho jsem měla velkou radost. A věřím, že večer jsme odcházely jiné, 

protože moc Boží byla s námi. Bylo úžasné vidět, jak si témata i vyřčená slova vede Duch svatý, protože to  

z mého pohledu organizátora zapadalo jako puzzle,“ říká organizátorka akce Anna Houzarová. Jedna  

z přednášejících Monika Höferová doplňuje: „Festival byl také prošitý scénami z nového seriálu The Chosen. 

Ten vypráví příběhy evangelia podle Bible tak, jak bychom si je nejspíš nedokázali představit. Promítání  
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těchto scén pomohlo ženám chápat hloubku Ježíšova poslání. „Je to něco, co tady na jihu ještě nebylo. Moc 

jsem nevěděla, do čeho jdu, ale jsem hrozně ráda, že jsem to riskla. Super akce, kde jsem mohla slyšet 

svědectví ze života několika úžasných žen, které měly odvahu podělit se o své zkušenosti s Boží mocí, Božím 

vedením a hlavně uzdravením, které změnilo jejich život. A když může Bůh působit v jejich životech, může  

i v našich a to je veliká naděje a radost. Takže děkuji za tohle setkání, věřím, že jsme neodjely stejné,“ 

podělila se o dojmy účastnice Marie Hubáčková. 

DC pro misie a evangelizaci 
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Chválové turné  

Ve Veselí nad Lužnicí se 11. února uskutečnil Večer chval. V kostele Povýšení sv. Kříže zahrála písně chval 

kapela složená z hudebníků z Tábora a z Českých Budějovic. Členové se kromě vyvyšování Boha modlili také 

za místní a město. Farníci během večera hojně využívali přímluvné modlitby, kdy se školení modlitebníci ze 

společenství Prameny z Českých Budějovic ve dvojicích až trojicích modlili za niterní starosti a bolesti 

místních lidí. Dalo by se říci, že zájem o přímluvnou modlitbu byl tak veliký, že se nezastavili. Věříme, že lidé 

během večera načerpali od Pána naději a novou sílu k dalším životním krokům. Během večera chval zaznělo 

také životní svědectví o úplné odevzdanosti Ježíši. Touto akcí bylo završeno takzvané Chválové turné, během 

něhož skupina lidí z Č. Budějovic pomohla uspořádat večer chval také ve Vimperku a v Pelhřimově. Cílem 

celého turné bylo povzbudit místní farnosti, promodlit města a předat zkušenost večerů chval, které mohou 

uspořádat i místní svépomocí.  

Anna Houzarová 
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