PASTORAČNÍ OBČASNÍK

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

ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 6/2021
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Právě připravuji další evangelizační projekty, které pořádáme s Pastoračním střediskem, a uvažuji také
o tom, co se v poslední době odehrává v naší české společnosti. Na rovině morální, politické, ekonomické,
náboženské, kulturní, sociální atd. Je toho opravdu hodně za co se modlit, a tak nás chci povzbudit, abychom
se posilnili ve víře a volali k Pánu za naši zemi. Bůh je živý a mocně jedná i v dnešní době. Jak je ostatně
možné vidět i na dalších stránkách tohoto občasníku. Přeji nám, ať pokoj Boží převyšující každé pomyšlení,
střeží naše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Marie Němcová
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s Ludmilou Veselou

Mgr. Ludmila Veselá je od letošního února vedoucí Diecézního centra pro katechezi na Pastoračním středisku
při Biskupství českobudějovickém. Do té doby byla vedoucí Diecézního centra pro seniory. Nyní je také
diecézní ředitelkou Papežských misijních děl. Bydlí s rodinou v Todni u Trhových Svinů a spolu natáčí každý
týden video katecheze „Nedělní evangelium s Adélou a Matoušem“.
1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
Vlastně od narození, pocházím z křesťanské rodiny, jak z maminčiny strany, tak ze strany tatínka.
2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Na začátku to byli určitě rodiče. Později jsme se scházeli tajně se skupinou mladých lidí, i když to trvalo jen
krátce, protože přišla revoluce. A v nedávné době to byl kněz Marcin Želazný, který již zemřel, a myslím, že
i právě jeho smrt mě posunula o kousek dál. A když o tom přemýšlím, tak také některé těžké životní situace.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Skoro bych řekla, že náhoda. Ale podle toho, jak se všechno vyvíjí, je jasné, že to byl Boží záměr. Když
jsem se chtěla vrátit v roce 2003 po mateřské do původního zaměstnání, tak vlastně nebylo kam. Stála jsem
před otázkou: Co já budu dělat? Shodou okolností moje kamarádka, která učila náboženství v Trhových
Svinech, odcházela na mateřskou, tak jsem se ptala kněze, jestli bych mohla učit náboženství. On souhlasil,
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a tak jsem začala učit a zároveň jsem nastoupila na Teologickou fakultu na obor Učitel náboženství a etiky.
Od té doby vlastně pracuji na biskupství. Později mě Martina Fürstová chtěla na Katechetické středisko, kde
jsem měla na starosti převážně administrativu, a zase jsem začala učit náboženství. Poté jsem dostala důvěru
otce Tomase a vzniklo Diecézní centrum pro seniory. Dnes mám zodpovědnost za Diecézní centrum pro
katechezi.
4. Již od jara tebe a tvé nejmladší děti mohou rodiny sledovat před každou nedělí na našem
YouTubeProlidi.online v Nedělním evangeliu pro starší děti s Adélou a Matoušem. Předcházela tomu nějaká
jiná videa pro PS a máš nějaké předchozí zkušenosti s divadlem? Vím, že je s tím velká práce a docela dost
času, ale i přesto, přináší vám to něco pozitivního?
Ano, nejprve jsme natáčeli celá rodina Adventní putování s Pannou Marií, později Postní výzvu pro děti
a potom ještě Cestu světla, kterou jsme natáčeli i s dalšími rodinami naší farnosti. Nejprve scénáře k videím
psala Petra Pletánková a postupně jsem se zapojila i já a trochu něco napsala. A potom jsem se přiznala
k tomu, že mě to bavilo. Jak psaní scénářů, tak natáčení. No a stalo se, že v současné době tvoříme ta videa,
o kterých jsi mluvila na začátku.
A jestli nám to přináší něco pozitivního? Jsme u toho vždycky celá rodina, z manžela se stává kameraman
a potom, já studuji výklady evangelia, takže se dovídám stále více o tom, co nám chce Ježíš říci a snažím se to
předávat dětem i manželovi.
5. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava, divadelní hra apod.?
Naposledy mě velice zaujal film Bohemian Rhapsody, který jsem viděla třikrát za sebou. Hodně mě
oslovila právě hudba skupiny Queen a život Freddieho Mercuryho. Do té doby jsem o nich nic nevěděla.
V současné době čtu knihu o životě Edity Steinové. Nemám ji ještě dočtenou, ale Editytina síla, odvaha,
upřímnost a odhodlání se mě velmi dotýká. Doporučuji se s touto ženou seznámit.
A do třetice mě velice překvapila výstava Voda, která byla ke zhlédnutí v Křížové chodbě na Piaristickém
náměstí během Diecézní poutě. Jsou to nádherné fotografie. Když jsem je viděla, uvědomila jsem si, jak naše
společnost bere vodu jako samozřejmost, ale jinde ve světě tomu tak není. Hloubavý člověk musí při
zhlédnutí těchto fotografií dojít k názoru, že problém "vody" se týká nás všech. Opět doporučuji…
6. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
Trápí - nevím, jestli je to správné slovo. Vadí mi, že se ze společnosti vytratila slušnost, pravdomluvnost,
poctivost, čest. Někdy mi připadá, jestli nejsem z jiného světa. Těší mě každý den, kdy svítí slunce a já se
můžu tím teplem „nabíjet“. Také, že jsme zdraví a jako rodina držíme pohromadě, a to nejen ta nejbližší, ale
i ta širší. Jsem ráda, že do takové rodiny patřím.
7. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a?
Není to přímo biblický verš, ale vždycky mě tento krátký text uklidní a povzbudí. Je to refrén z jedné
velikonoční písně: „Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal!“
Rozhovor s Ludmilou vyjde také v listopadovém Setkání v trochu jiné podobě.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
Prolidi.online
YouTubeProlidi.online

Synodální cesta církve
Na našem YouTube najdete sekci Synodální cesta církve, kde mimo jiné najdete konferenci o synodalitě na
KTF UK z 12. 10., Chvály v předvečer zahájení synodální cesty ve farnostech z Hluboké nad Vltavou,
Synodalitu z TF JCU, Minikatechezi pro děti o synodální cestě církve od Mgr. M. Fürstové, bližší informace
o synodě od ThLic. Prokopa Brože, Th.D. pod záštitou Pastoračního střediska AP Praha, Pozvánku k domácí
duchovní obnově o synodalitě z Poutního místa Lomec.
Otevřete zde.
Programy pro školy do katedrály
Program pro školy od 30. 11. do 3. 12. a od 7. do 10. 12. 2021. Nabízíme tyto programy:
Za Mikulášem do katedrály a Svatí v adventu. Děti z prvního stupně základních škol se
seznámí s prostorem katedrály sv. Mikuláše, s postavou sv. Mikuláše a s adventními
tradicemi. V dalším nabízeném programu se žáci seznámí se svatými v adventu
a souvisejícími zvyky. Rezervace programu a informace na www.Prolidi.online zde.

CENTRUM PRO KATECHEZI
Duchovní obnova pro děti na Ktiši od 3. 12. do 5. 12. 2021
Diecézní centrum pro katechezi zve děti, které se chtějí více seznámit se světcem, který
vynikal svou dobrotivostí a svatostí.
Nabízíme společné ztišení, tvoření, hry, svátost smíření atd.
Doporučený příspěvek: 600,- (ubytování, jídlo, autobus).
Přihlášení na vesela@bcb.cz nejpozději do 30. 11. 2021.
Bližší informace otevřete na webu Prolidi.online zde.
Adventní obnova nejen pro katechety na Lomci od 26. do 28. 11.
Adventní obnova bude probíhat na Lomci od 26. do 28. 11. pod vedením
P. Chmielewského na téma Eucharistie.
Další informace na našem webu zde. Doporučená cena je 1000 Kč (včetně jídla
a ubytování). Všichni přihlášení ať zaplatí zálohu 300 Kč do 21. 11. 2021 na číslo účtu
670100-2200351576/6210.
Kurz Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství na TF JU
Oslovme další zájemce.
Kurz Učitelství náboženství je určen pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo
společenských věd, kteří kurzem získají potřebnou odbornost pro výuku náboženství.
Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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Kurz výchova ke křesťanství je pro absolventy středních škol se zakončením maturitní zkouškou,
absolventi mohou vést katecheze na farách.
Pro malý zájem se v zimním semestru kurzy neotevřely, pro jejich otevření je potřeba 15 zájemců (kteří
mohou být dohromady pro oba kurzy).
TF má v plánu kurzy nabídnout znovu, a to buď od LS (tedy od začátku kalend. r. 2022), anebo až od
nového akademického roku (na podzim 2022). Budete včas informováni.
Pokračování nedělních video katechezí 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.
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
Diecézní centrum pro rodinu nabízí tyto jednorázové i pravidelné akce. Všichni, kdo se chtějí zúčastnit,
jsou srdečně zváni.
Duchovní obnova pro rodiny v Třeboni v termínu 27. - 28. 11.
Obnova bude začínat v Lužnici v penzionu Dvůr Hamr, součástí dne bude
společné dělání adventních věnců. Pokračování v neděli v Třeboni, po mši svaté
bude přednáška P. Martina Bětuňáka v restauraci Beseda, oběd tamtéž. Více
informací (co se týká ubytování, ceny, programu) na webu Prolidi.online zde.
Představení Šťastného prince v podání Divadla Lampion v divadle J. K. Tyla v Třeboni 28. 11. 2021 v 15.00
– jak pro účastníky duchovní obnovy, tak pro jiné zájemce (platí vstupenky z termínu 11. 3. 2020 nebo 13. 10.
či 20. 4. 2020) – rezervace vstupenek možná na www.itrebon.cz Představení organizuje DCR ve spolupráci
s Hospicem Kleofáš.
Adventní dílna a procházka adventem a Vánocemi
Zveme rodiny na adventní dílnu na děkanství u katedrály sv. Mikuláše, dílna proběhne v horním sále
(vstup z ulice Hroznová). Děti i rodiče se ještě mohou těšit na další program.
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Setkávání rodin na Hosíně
Setkání rodin všech generací se koná každou 3. neděli v měsíci na Hosíně. Bude se začínat společnou mší
svatou a následovat bude zamyšlení se nad podněty pro rodiny, které vydal Vatikán v rámci Roku rodin. Bližší
informace zde.
Setkávání mladých rodin na Hosíně
Již několik měsíců se každou Poslední neděli v měsíci se na Hosíně u Českých Budějovic setkávají mladé
manželské páry a mladé rodiny ke společnému slavení mše svaté a společenství. Setkání je otevřené pro
další. Informace zde.

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Zde prezentujeme různá setkání pro mladé, pozvěte podle svých možností mladé ve svém okolí, ve svých
farnostech na tyto akce.
Církevní silvestr na Ktiši 19. – 21. 11.
O víkendu 19. – 21. 11. proběhne na Ktiši Církevní silvestr společně s Diecézním
setkáním mládeže, které se poprvé koná v sobotu před slavností Krista Krále, jak jej
z Květné neděle přesunul papež František. Letošní oslavě přiřadil papež František
motto „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16).
Mladí se můžou těšit na kamarády, zajímavé přednášky, workshopy, chvály
s kapelou Backspace Band a na silvestrovskou párty.
Podrobnější informace s možností přihlášení na webu Prolidi.online zde.
Silvestr 2021
Chceš nejen přežít, ale skutečně prožít přelom roku? Neváhej a přijeď na Ktiš! Čeká nás společenství
starých a nových přátel, hry, modlitba, zamyšlení, pouť, zábavný večer a mnoho dalšího...
Společný Silvestr na Ktiši je od 30. 12. do 1. 1. 2020 pro všechny od 13 let. Cena: 400,Možnost přihlášení a další informace zde.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PÉČE O RODINY PO ZTRÁTĚ DÍTĚTE
Nejste sami - svépomocná skupina rodičů po ztrátě 24. 11. 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).
V prosinci se setkání nekoná.
Dejte nám prosím vědět, zda přijdete mailem na polackova@bcb.cz nebo telefonicky na 731 402 981.
A i tentokrát s sebou prosím vezměte roušku.
Whatsappová skupina Nejste sami České Budějovice je v provozu, můžete potvrdit svou účast i tam.
Budete-li mít zájem, rádi Vás do skupiny pozveme. Samozřejmě tam můžete cokoli sdělit nám i ostatním
rodičům. Těšíme se na vaše reakce, obrázky, sdílení. Vedou Bc. Olga Trčková a PhDr. Alena Poláčková
Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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„Světlo se šíří světem“ 12. 12. ve 14:00
Poradna Prostory při Pastoračním středisku zve na prosincové setkání „Světlo se šíří světem“, určené
rodinám, kterým odešly děti příliš brzy, jejich přátelům i známým.
Letos se koná v neděli 12. 12. ve 14:00 v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém nám. v Českých
Budějovicích.
Účastníci mohou nejen zapálit světlo na památku, ale i pro útěchu a povzbuzení. Pokud znáte osiřelé
rodiče, na které nemáme kontakt, pozvěte je prosím naším jménem.
Pietní místo s fotografiemi bude zachováno, svíčky dostanete k dispozici.
Fotografie, které máme z předchozích ročníků, budou vystaveny, rovněž i seznamy dětí zaslané Dlouhou
cestou.

CENTRUM PRO SENIORY
Adventní obnova pro seniory
Adventní obnova pro seniory, kterou povede otec biskup Pavel Posád, bude v pátek 10. 12. 2021 v sále
biskupství od 10:00. Více informací bude zveřejněno na webu PS v akcích.
Adventní a vánoční programy pro domovy seniorů
V adventní době od 29. 11. do 17. 12. 2021 si domovy seniorů mohou objednat hudební vystoupení otce
Tomase van Zavrela, ve kterém klienti uslyší staročeské roráty a příběh svaté Rodiny očima sv. Josefa.
Ve vánočním týdnu od 29. do 31. 12. nabízí Duo AMDG / otec Tomas van Zavrel a Lenka Krištofová
vánoční pásmo složené z koled a vánočního příběhu opět očima sv. Josefa.
„Pošli pozdrav dědečkům a babičkám“
Také letos před Vánocemi 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.
Dopis pro seniory
Také na listopad vydalo Diecézní centrum pro seniory dopis pro staré lidi, který pro ně může být
povzbuzením a impulzem ke vzpomínání. Dopis také vyjde v prosinci.
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. Dopisy ke stažení zde.
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CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
Roční program „Misijní cesta s Ježíšem“
Papežská misijní díla ve spolupráci s Pastoračním střediskem připravují na tento rok program pro misijní
klubka. Jednotlivé lekce si budete moci postupně stahovat na webu Prolidi.online, využívat je můžete nejen
při vedení misijního klubka, ale i např. při farních katechezích.
Na každý měsíc jsou dva programy na dvě setkání. V listopadu jsou tématy Podobenství o hořčičném zrnu
a sv. František Xaverský. Naleznete zde.

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
Teologická fakulta nabízí
„Svatí promlouvají“ s prof. Martinem Weisem online
V tomto cyklu v listopadu přibyl díl o svaté Alžbětě Uherské. Ke zhlédnutí zde.
Různé události v diecézi najdete zde.

Červená středa 2021
Další ročník Červené středy se bude konat 24. 11. 2021. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny,
kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené
červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Více informací zde. V sekci „Přihlaste svou akci“,
zaregistrujte akci ve farnosti, pokud se zapojíte.
Záznam ze setkání organizátorů, které proběhlo v září v Praze, můžete otevřít zde.

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.
Mimořádné adventní předplatné
Vzhledem k tomu, že nevíme dne ani hodiny, kdy děti zase zůstanou doma, nabízíme mimořádné adventní
předplatné. Čísla budete dostávat postupně do konce roku. 200 Kč
Více zde
Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
"Eucharistie - znamení Boží lásky"
- tak se jmenuje nový sešitek formátu A7, který je určen především prvokomunikantům,
tj.
dětem,
které
se
připravují
na
první
svaté
přijímání,
nebo
u prvního svatého přijímání už byly a potřebují se více seznámit s významem eucharistie
a lépe tento důležitý okamžik mše svaté prožívat. Sešitek se svým formátem
a ilustracemi (autorkou je Martina Oujeská a její syn Jonáš) řadí k již dříve vydaným
brožurkám: Můj modlitebník, Skládáme si život podle Desatera, Svátost smíření - skrytý
poklad). Kromě vysvětlení, odkud eucharistie pochází a co to slovo znamená, obsahuje
sešitek také modlitbu před a po svatém přijímání; děti se také dozví, proč je důležité chodit v neděli na mši
svatou.
K dostání je na Diecézním katechetickém centru v Brně. Cena 10 Kč/kus.
Brožura pro katechumeny
Brožura Vydat se na cestu obsahuje 37 témat - okruh Ježíšův život a Ježíšovo
učení, církev, Desatero, svátosti a další témata. Brožurka nabízí úryvek z Písma
svatého, nauku, příběhy a otázky k zamyšlení, inspirující citáty a nejznámější
modlitby.
Obálka je barevná, uvnitř černobílá. Formát A4, 82 stran. Vzhledem ke grafice
není určena ke kopírování, ale pro každého katechizovaného zvlášť.
K dostání je na Diecézním katechetickém centru v Brně. Její cena je 100 Kč.
Najdete zde vícero nabízených pomůcek, jak k vytisknutí, tak k objednání.

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
V Brněnské tiskové misii si můžeme vybrat z plno misijních letáčků na různá témata a jiné.
Mezi novinkami jsou například tyto produkty:
Kalendáře – na tomto odkazu najdeme výběr kalendářů – kapesní, adventní, pohlednicový a nástěnný
Mezi misijními materiály na Vánoce vybírejte zde, anebo zde v pokračování.

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
Na každý měsíc je vždy vytvořená akce, při které se nabízí různá vydání Bible, encyklopedií apod.
s výraznými slevami. Na měsíc listopad otevřete zde.
Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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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.
Forlai Giuseppe - Maria, Matka učedníků Páně
V této knížce se pokusíme nastínit Mariin hluboký vztah k Duchu Svatému a k Církvi.
Duch Svatý je tím, kdo formuje tělo Božího Syna v lůně ženy, i tím, kdo utváří Církev v lůně
jeruzalémského večeřadla. Kdykoli třetí osoba božské Trojice dává život něčemu novému,
Maria je u toho. Tak jako nelze oddělit Matku od Syna, působením plodného Božího Ducha
je nerozlučně propojen Mariin život i s životem Církve. Církev je neustále závislá na vanutí
Ducha, ale jeho vanutí je účinné, není-li Duch zarmucován (srov. Ef 4,30), jinými slovy,
pokud mu říkáme „tady jsem“, podobně jako nazaretská Panna.
brož., 88 s., 149 Kč
Mirjana Soldo - Mariino srdce zvítězí
Mirjana Soldo (roz. Dragičević) se narodila v roce 1965 v Sarajevu, hlavním městě Bosny
a Hercegoviny, ještě v době socialistické Jugoslávie. Na prázdniny jezdila za příbuznými do
zapadlé horské vesnice Medžugorje. Bylo jí teprve šestnáct, když spolu s pěti dalšími dětmi
spatřila tajemnou Paní (Gospu): ta je pak začala duchovně formovat a prostřednictvím svých
poselství oslovovat i věřící daleko za hranicemi této malé farnosti. Není divu, že následné
události dětem dramaticky změnily život, že s mimořádnou milostí přišly i mimořádné
zkoušky a utrpení.
Ani po čtyřiceti letech od prvního zjevení nepřestávají do Medžugorje proudit zástupy lidí, kteří zde hledají
místo modlitby, světlo na cestu, uzdravení, povolání – zkrátka Boha a jeho milost. Díky Mirjaně dnes máme
k dispozici toto úžasné svědectví „z první ruky“.
brož., 376 s., 359 Kč

Chiara Amirante - Radost, to je kumšt!
Autorka už pár desetiletí „sbírá z popela“ zástupy životních ztroskotanců. Její návod, jak
žít z radosti Vzkříšeného, je zároveň prostý i velmi náročný: Vzít evangelium vážně, začít žít
jako Kristův učedník.
brož., 176 str., 239 Kč
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Stormie Omartianová - Vánoční zázrak
Známá americká autorka tentokrát opustila své obvyklé téma modlitby za druhé
a sepsala dílko, v němž vypráví události Kristova narození současným jazykem. Součástí
každé kapitolky je úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může provázet dobou
adventní, ale nabízí se i jako milý vánoční dárek.
váz., 128 s., 249 Kč

Anna Penna - 9 dní k přiblížení se tajemství Vánoc
Novéna je inspirována zamyšleními papeže Františka z exhortace Amoris laetitia (Radost
z lásky). Na každý den pak připadá i jedna z událostí spjatých s Ježíšovým narozením.
Ponořme se tedy do tajemství Vánoc, aby přetvořilo náš život.
brož., 80 s., 95 Kč

Čtení pro děti
Edmond Prochain - Anděl strážný jde do školy
Když andílek Trdliel pospíchá do školy pro anděly strážné, spadne z obláčku a přistane na
stromě, přímo před oknem malého Aleše, chlapce, jehož má na starosti. Tehdy začíná jejich
veselé dobrodružství…
brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč

Edmond Prochain - Trdliel v Kanceláři zázraků
Trdliel, anděl strážný malého Aleše, má další problém, musí se vypravit do nebeské
Kanceláře zázraků, aby tam prosil za Alešovy rodiče. Jak to tam funguje a jak andílek
pochodí…, to se dozvíte v této knížce.
Kniha vyjde během listopadu 2021.
brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč

Maria Grace Dateno FSP - Setkání s pastýři
První díl z šestidílné série pro děti Výpravy do doby Ježíšovy propojí svět dětí s pastýři
z Betléma, kteří jim přijdou na pomoc, když se poprvé dostanou do „jiných časů“.
brož., ilustrováno, 80 s, 99 Kč
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Desatero přikázání
Knížka, kterou držíte v ruce, nabízí školákům návod, jak dobře porozumět Desateru.
Přikázání jsou formulována současným jazykem, aby je děti správně pochopily.
V jednotlivých kapitolách se vychází jednak z praktických příkladů ze života dětí, jednak
z evangelních úryvků, které objasňují, jak na Desatero nahlížel Ježíš.
Tato publikace se jistě stane užitečnou četbou pro samotné školáky a inspirací pro rodiče,
vychovatele, učitele náboženství i katechety.
brož., 64 s., barevné ilustrace, 145 Kč, 2. dotisk
8 hraných filmům DVD z produkce Paulínky
Na webu www.paulinky.cz najdete v sekci V akci během listopadu DVD z produkce Paulínky
za cenu 29 a 49 Kč. Jedná se o tituly: Kdo je papež František; Není větší lásky; Za bílého dne;
Kdo chce být milován; Příběh Marie; Karol; Lurdy; Papež Jan Pavel II.
Akce platí v měsíci listopadu nebo do vyprodání zásob.

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
Doprava výhodně - Cena dopravy od 45 Kč. Při nákupu nad 700 Kč doprava zdarma.
365 dní s otcem Piem. Z duchovní korespondence
Výbor z duchovní korespondence sv. Pia z Pietrelciny je cennou sbírkou duchovních
inspirací i poučení praktického rázu. Učíme se tu hlouběji prožívat víru v Boha, mít
opravdovou naději v náročných životních etapách, milovat bližního a upřímně mu odpouštět.
Kapucínský světec nás vybízí, abychom se vydali na cestu s Ježíšem, a ukazuje pevné
body, na kterých stojí autentická křesťanská existence. Prožijte jeden rok v doprovodu této
charismatické osobnosti – a duchovně omládnete. Vázaná, 539 s. 499 Kč

PROGLAS – E-SHOP SLYŠ.TO
https://slys.to/
Tato společnost vznikla jako dceřiná firma Radia Proglas. 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.

Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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Z nabídky:
Selfíčka – Marek Orko Vácha
Dříve si lidé psali deníky, aby pomohli paměti a zachytili pomíjivé okamžiky. Rembrandt si občas kreslil
rychlé skicy, pérovky, zachycení momentu pár čarami. Dnes si mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachytili důležité
momenty života. Marek Orko Vácha se naučil selfíčka nikoli fotografovat, ale psát. Chce spíše ustoupit do
pozadí a nechat čtenářovu fantazii pracovat, ukázat jen náčrtky. Autorské podání textu nabízí další rozměr
a umožňuje prožít ještě silnější zážitek z knihy. Nechte se vtáhnout do vnitřního světa známého autora.
Cena 249 Kč

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
PŘEJEME VÁM V POKOJI PROŽITÝ ADVENT A VÁNOCE.
AŤ TENTO ROK ZAVRŠÍTE S JISTOTOU, ŽE NEJVÍC JE
LÁSKA A NEJVĚTŠÍ LÁSKA JE BŮH,
A S DÍKY, ŽE JEMU PATŘÍME.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Aktivity Pastoračního střediska
Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ se konala
v sobotu 9. října v Českých Budějovicích.
Poutníky v katedrále sv. Mikuláše, kde začínal
program, přivítala Marie Němcová, která předala
slovo otci biskupovi Pavlovi, jenž připomněl, co
vlastně znamená pouť. „Hlavní rozměr pouti je však
především duchovní. Při putování, kdy se člověk
vymaní ze všedních stereotypů, se člověk snáze
podívá na svůj život s odstupem. Je tak lépe
disponován k modlitbě i přemýšlení o vlastním
životě. Poutě jsou často příležitostí k hlubšímu
setkání s Bohem, změně života, smíření. Poutníci
čerpají na posvátných místech sílu k životu podle víry
nebo nějakému světci svěřují svou konkrétní starost
či úmysl.“ Ve shodě s tím jsme tam nikde nenašli
žádné kolotoče, ale poutníky, kteří z různých míst ať
už pěšky, auty nebo autobusy připutovali z Českých
Budějovic a z různých míst naší diecéze. Nesmíme
zapomenout zmínit noční poutníky, kteří pod
záštitou Diecézní charity ušli z Českého Krumlova 30
kilometrů a poté se zúčastnili mše svaté. V noci
putovali i mladí pod vedením otce Rafaela Kacy a Petry Pletánkové z Diecézního centra pro mládež. Ti svou
noční pouť věnovali za pronásledované a cestou se také modlili křížovou cestu s příběhem jedné uprchlické
rodiny z Afghánistánu. Dohromady tak přes noc do Budějovic doputovalo kolem padesáti poutníků.
Program v katedrále dál pokračoval divadelním veršovaným představením souboru Johánek z Nepomuku
pod vedením paní učitelky Vopalecké o životě sv. Jana Nepomuckého. Z Nepomuku k nám do Budějovic také
připutovala procesní socha sv. Jana Nepomuckého a jeho ostatek. S procesní sochou šel neliturgický průvod
do klášterního kostela Obětování Panny Marie, kde od půl jedenácté byla pontifikální mše svatá s otcem
biskupem Vlastimilem Kročilem. Děti se ale oddělily od rodičů a v hudebním sále v objektu kláštera měly
bohoslužbu slova s otcem Rafaelem. K ostatním se přidaly až na bohoslužbu oběti a posedaly si na
připravené deky před lavicemi. Při mši svaté kázal otec biskup Pavel Posád. Některé z jeho myšlenek z kázání:
„Jan Nepomucký je nejčastěji zobrazován s křížem v ruce. Soustředěně hledí na Ukřižovaného. Jako by chtěl
k němu přivést i náš pohled a prozradit nám, kde se hledá síla k životu světce. Zahleděni na Krista evangelií si
vtiskujeme do srdce jeho podobu a osvojujeme si model křesťanského jednání.“
Mikuláš, listopad a prosinec 2021, 6/2021
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„Hlavní rozměr pouti je však především duchovní. Při putování, kdy se člověk vymaní ze všedních
stereotypů, se člověk snáze podívá na svůj život s odstupem. Je tak lépe disponován k modlitbě i přemýšlení
o vlastním životě. Poutě jsou často příležitostí k hlubšímu setkání s Bohem, změně života, smíření. Poutníci
čerpají na posvátných místech sílu k životu podle víry nebo nějakému světci svěřují svou konkrétní starost či
úmysl.“
Po mši svaté se účastníci pouti, kterých bylo kolem 300, vyhrnuli z kostela na chodbu, kde už řeholní
sestry s dovezených buchet připravily občerstvení a prochladlé či vyhládlé poutníky obsloužily.
Odpolední program začínal v půl druhé a dospělí si mohli vybrat. Ve třech turnusech si mohli prohlédnout
s Jiřím Váchou z památkového oddělení nově zrekonstruované biskupství. S Jiřím Míchalem zase mohli projít
klášter s komentovanou prohlídkou ve dvou turnusech. Kdo chtěl, mohl stihnout obojí. A třetí nabídkou byla
přednáška v horním sále biskupství s profesorem Weisem s názvem „Počátky křesťanství v Čechách“.
Samozřejmě, že jsme také pamatovali na děti. Ty měly přichystané aktivity hned na zahradě vedle
kláštera, které si pro ně připravilo Středisko volného času Síť Pacov pod vedením Petry Koblicové. Ve
fotokoutku se s různými rekvizitami a s pěti Janovými vlastnostmi v podobě hvězdiček mohly vyfotit, mohly si
také vybarvit lodičku a nalepit si do ní sv. Jana Nepomuckého, učit se rybářské uzly, zaběhat si s vodou či
skládat různé znaky (ČB biskupství, státní znak, znak biskupa Vlastimila a další). Druhé stanoviště bylo okolo
kašny na náměstí Přemysla Otakara II., kde zrovna byly Švestkové trhy, takže náměstí bylo plné stánků a lidí.
Na sloupcích okolo kašny byly přivázané listy, z kterých se děti dozvěděly něco o sv. Janu Nepomuckém
a o době, v které žil. Na začátku dostaly list s křížovkou, do které z úkolů na připevněných listech doplňovaly
správné odpovědi. V tajence pak vyluštily, co vlastně znamená těch pět hvězd okolo jeho hlavy (Mlčel jsem).
Po celou dobu pouti byl přístupný celý objekt dominikánského kláštera, v jehož křížové chodbě byla
instalována interaktivní výstava o vodě v misiích. Součástí výstavy jsou i fotografie ze křtů dětí a obrázky
s rekordy o vodě, které na Pastorační středisko přišly vloni od dětí a jejich rodin. Tato pouť se totiž chystala
už před rokem, ale kvůli zhoršené situaci s covidem nemohla být uskutečněna. Otevřený klášter přivábil
mnoho turistů a ti se zajímali o naši pouť, co se tam vlastně děje.
Poutníkům byl také nabídnut duchovní program. V kostele Svaté Rodiny mohli uctít ostatek sv. Jana
Nepomuckého s modlitbou za duchovní povolání pod vedením Kongregace sester od Nejsvětější svátosti
a v katedrále prožít adoraci a modlit se Korunku k Božímu milosrdenství s Rodinou Panny Marie z Nových
Hradů. Tam také mohli využít přímluvné modlitby.
Den byl opravdu vydařený a požehnaný. Všem poutníkům děkujeme za to, že přišli a že se svými kněžími,
biskupy a s týmem Pastoračního střediska vytvořili společenství na diecézní úrovni. Všem, kteří jakkoliv
pomáhali nebo se za úspěšný průběh pouti se modlili, Pán Bůh žehnej. Diecézní pouť byla finančně
podpořena Statuárním městem České Budějovice a pan primátor Jiří Svoboda přijal nad poutí záštitu. Toho si
velmi vážíme a též dekujeme.
Za Pastorační středisko Iva Hojková s doplněním Petra Samce, tiskového mluvčího Biskupství ČB
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„Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“ ( Ex 4, 12)

Dění v prachatickém vikariátu

Misijní neděle v Prachaticích
Misijní neděli jsme si opět užili. Nedělní
bohoslužbu obohatily děti z Misijní růže
(pravidelně se modlící za misie) modlitbou
desátku růžence a zpěvem misijní hymny. Před
kostelem bylo možné přispět pro misie na
misijním jarmarku. Radostné bylo zapojení dětí
i dospělých, kteří darovali pečivo či jiné
"výrobky". Díky finančním příspěvkům štědrých
dárců bylo na účet PMD zasláno 35.000,- Kč.
Z rodiště misionáře sv. Jana N. Neumanna
zdraví katechetka Lenka Hanžlová.
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Dění ve vikariátu České Budějovice venkov
Zázraky se dějí
Musím se s Vámi o to podělit:
V úterý 12. října jsme si o náboženství v ZŠ Ledenicích povídali o andělech strážných.
Jedna z děvčat si při výkladu vzpomněla na ztracenou holčičku v lesích na Domažlicku.
Tak jsem děvčatům - Janičce, Markétce, Terezce a Simonce navrhla, že bychom se za ní mohly pomodlit
k jejímu andělu strážnému, což jsme udělaly. Sice ta naše modlitba nebyla možná moc zbožná ani
soustředěná /holky při ní dělaly hvězdy/.
Já si v duchu říkala, že tady jsem dneska zbytečně. Přiznám se, že jsem už nevěřila, že holčičku najdou po
třech dnech ještě živou. A tak jsem přemýšlela nad tím, jak to budu těm malým holkám vysvětlovat, jestli to
dobře nedopadne.
Po výuce, když jsem přijela domů, otevřu počítač a na internetu čtu ve zprávách, že malá Julinka se našla
živá a zdravá. Měla jsem velikou radost. Myslím, že na její záchraně máme svůj podíl.
Bohu díky, že to s Julinkou dobře dopadlo a také Bohu díky za povzbuzení ve víře v sílu modlitby. Ať Vás
Vaši andělé strážní ochraňují.
katechetka Lída
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Misijní neděle v Trhových Svinech
Také ve farnosti v Trhových Svinech se věřící v kostele Nanebevzetí Panny Marie zapojili do slavení Misijní
neděle. Po mši svaté byl v kostele misijní jarmark.

Dění v táborském vikariátu
Misijní neděle v Jistebnici
Farnost Jistebnice se připojila ke slavení Misijní neděle nejen finanční sbírkou na podporu misijních
projektů, ale také zapojením dětí do přinášení obětních darů. Děti přinesly písek jako symbol afrických pouští
a léky, kterých je zde velký nedostatek. Děti s červenými šátky přinesly kukuřici a řetěz, který měl
připomenout trestnou činnost, ke které jsou často jihoamerické děti nuceny. Asii představily děti s hračkami,
aby si dospělí uvědomili, že děti by neměly těžce pracovat, mají právo si hrát. Modré šátky voda ve džbánku
připomněly barvu oceánů a spousty ostrovů v nich, svíčka a růženec symbolizovaly modlitbu za misionáře,
kteří přinášejí světlo víry pro obyvatele i těch nejmenších ostrůvků. Prosby za Evropu přinesly děti v bílých
šátcích spolu se srdcem a domečkem - aby se do našich rodin vrátila láska, pokoj a radost. Misijní mši svatou
radostně doprovodil dětský sboreček.
Marie Šittová
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