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 4/2020
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Vychází prázdninové číslo našeho občasníku Mikuláš.
Nejprve se v rubrice „My představujeme, vy poznáváte“ seznamíme se Štěpánkou Talířovou, vikariátní
zástupkyní pro katechezi vikariátu Český Krumlov a vedoucí divadelního souboru Rovnátka.
Opět nabízíme přehled informací z Diecézních center. Chybět nebude ani nabídka z některých organizací
a nakladatelství.
A čeká nás také trochu čtení z některých vikariátů. Z prachatického vikariátu můžeme nahlédnout do
měsíce června, který proběhl v misijním duchu. Táborský vikariát spolu s námi zavzpomíná na virtuální
dětskou vikariátní pouť. V českobudějovickém a jindřichohradeckém se zase ohlédneme za slavnostmi
prvního svatého přijímání nebo Božího těla.
Chtěla bych vám všem za celé Pastorační středisko poděkovat za vaši práci v letošním „jiném“ školním
roce. Všichni víme, že to nebylo lehké, když jsme se najednou ocitli situaci, kdy jsme se nemohli společně
setkávat, ale ani učit děti ve školách a na farách, dělat pro ně mše svaté, připravovat děti či dospělé na přijetí
svátostí, pořádat víkendovky, svátosti smíření aj. A vy jste museli přizpůsobit svou práci, komunikovat
s dětmi a jejich rodiči jinak, a to mnohdy znamenalo naučit se něco nového. Velmi si toho vážíme, neboť
víme, že to není vždy tak jednoduché. Snadné to nebylo ani v tom, že rodiny odkázané na domácí výuku měly
toho dost, a tak jsme se někdy báli, abychom je ještě víc nezatěžovali. A přitom jsme čekali, jestli někdo
zareaguje na naše e-maily, využije nabízených možností apod., a byli jsme rádi za jakoukoli zprávu pod nich.
Možná nám v tom březnu přišlo na mysl, jak to přežijeme a jak to dlouho bude trvat, no a vidíte, měsíce
rychle utekly. Bilancovat tu prožitou dobu dost dobře nejde, ale něco můžeme jistě – prohlásit, že Bůh nás
neopustil. A tak všem přeji, aby toto vědomí, že Bůh je s námi, bylo po celé prázdniny v nás velmi živé
a abychom byli světlem pro ostatní, protože oni jsou zase pro nás .
Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
https://prolidi.bcb.cz/

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor se Štěpánkou Talířovou, zástupkyní pro katechezi ve vikariátu Český Krumlov
Štěpánka samu sebe představila těmito slovy:
O sobě jako osobě 🙃 ve škole se pohybující a katechismus se vyučovat snažící, mohu napsat jenom to, že
Pán Bůh je skutečně všemocný. Nevím, zda by se podařilo najít mi ve školních létech rovného, školní
prostředí nesnášejícího lajdáka. V dětství by mi skutečně ani na rozum nepřišlo, že budu jednou ve mnou
nenáviděných prostorách někoho učit...

1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Milost svatého křtu mi moji zbožní rodiče dopřáli díky Bohu již v kojeneckém věku (dnes chápu, že každý
den prožitý v této milosti má nesmírně blahodárný dopad) a tak jsem se svojí starší sestřičkou Jiřinkou
vyrůstala v křesťanském prostředí, na malé vesničce, uprostřed níž na návsi pevně trůní budova školy
založená v dobách Marie Terezie. Hned vedle školy se tyčí kamenný kříž. Pohled na něj mi byl kupodivu už od
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dětství tak nějak milejší než na školu. V té mně upřímně bavilo také jenom náboženství, které k nám dojížděl
vyučovat nesmírně obětavý, dnes již nepochybně svatý pater František Boudal.
Ve věku dospívání, hledání a pochybností, kdy jsem navštěvovala gymnázium v Českém Krumlově, mne
ovlivnily a pomohly vědomosti a názory doktora Jana Polivky, s nímž jsme se s mojí sestrou setkaly několikrát
na mši svaté v krumlovském kostele a podnikli i společně pár pěších výšlapů, už tehdy tak oblíbených.
Od dětství jsem se modlila za svého budoucího manžela, abych s ním mohla být šťastná celý život. To mi
Bůh splnil měrou vrchovatou, doporučuji všem - modlete se za své budoucí manžele a manželky už od
dětství, Pán Bůh je musí nechat vyrůst 😉. Dobrotivý Bůh požehnal naše krásné manželství narozením šesti
dětí. Pět těchto dětí jsme s Jeho pomocí vychovali, čtvrté v pořadí zavolal k sobě při porodu.
Taková byla moje cesta víry za doby socialismu.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Rok 1989 se stal i pro mne rokem prožitým v nadšení z netušených darů svobody. Když byla po několika
letech založena v Českých Budějovicích Teologická fakulta, nastal jeden z největších obratů v mém životě - já,
do té doby studium nechápající a nesnášející, jsem se začala nadšeně učit nádherné věci o Bohu! Po
úspěšném zakončení fakulty jsem se stala učitelkou náboženství, které s pomocí Boží učím dodnes.
Považuji za vhodné doplnit v této chvíli ještě jednu důležitou věc, která mně přivedla k živému,
radostnému prožívání víry a tou je setkání s hnutím Fokoláre. Právě to umožnilo celé naší rodině (jinak spíš
uzavřené), radostně a s důvěrou otevřít se životu v církvi i širšímu okolí. Manžel se stal akolytou, starší
z našich dětí vstupují do svátostných manželství, jsme šťastní, že můžeme radostně svědčit o křesťanství.
4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava apod.?
V posledních týdnech se kromě mého milovaného divadla se souborem Rovnátka (hrajeme výhradně
o svatých) zaobírám spolu s nejmilejšími katechetkami vytvářením podle mého názoru důležitého programu
pro školy s názvem “Nulový hlad”. V souvislosti s tím jsem mohla shlédnout úžasný dokumentární film
Domov (namluvený Zdeňkem Svěrákem), který také doporučuji všem.
5. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
Těší i trápí mne současná doba koronavirová, kterou prožívám stejně intenzivně jako všichni - jsme na
jedné lodi 😅.
6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělila?
Ráda si připomínám citát svatého Pavla: „Všechno mohu v Tom, který mne miluje.”
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
YouTube kanál Pastoračního střediska - prolidi.online
Předpokládám, že není nikdo z vás, kdo čtete náš Mikuláš, že byste nezhlédli něco na kanálu
prolidi.online. Protože věřte, že jen slyšet o něm je málo. Tento YouTube kanál vznikl sice v době
koronavirové nouze, ale funkční je a bude i nadále. Otci Tomasovi, který ho založil, i všem ostatním, kteří se
na něm jakkoliv podílí, patří zato obdiv a dík.
Najdeme na něm playlisty věnované dětem, mládeži, dospělým a seniorům.
Dětem můžeme doporučit nedělní katecheze, natáčené Martinou Fürstovou nebo Markétou Grillovou. Ze
zkušeností z některých rodin vím, že jsou za katecheze rádi a těší se na další. Děti v jedné rodině zajásaly,
když zjistily, že i po zrušení stavu nouze najdou nová videa. Martina je začala natáčet, aby tímto způsobem
dětem přiblížila nedělní evangelium, když se nemohlo chodit do kostela. Spolu s Markétou pokračují
v natáčení i nadále. Děti se svými rodinami už na mši chodit mohou a již před nedělí mohou zjistit, o čem
v evangeliu uslyší. Najdeme zde také rubriku Svatí misionáři, kde jsou některé příběhy z rubriky Svatý
misionář z Missia. V Naučných příbězích děti najdou několik animovaných biblických příběhů ve slovenském
jazyce, kde se mohou např. povzbudit při sledování filmu „Lazar žije“, a několik dílů Biblických pátrání.
Nechme se oslovit Myšlenkou na týden, kdy nám hlavně mladí skrze své zkušenosti a svou moudrost
můžou pomoct prohloubit svůj vztah s Bohem. Mladí mohou při zhlédnutí některých akcí zavzpomínat na
pěkné okamžiky a pro další, kteří třeba ještě na mládežnické akci nebyli, to může být povzbuzením se nějaké
zúčastnit. Někdo jiný si zase třeba rád každý týden vyhledá Španělštinu s misionářkou. Pokud se nám nedělní
katecheze pro děti zdají přeci jen málo, můžeme si vyhledat určité nedělní kázání v rubrice Nedělní kázání
pro dospělé a prohloubit si tak smysl evangelia.
Na našem YouTube kanálu toho najdeme skutečně dost, proto není možné zde všechno vypsat. Určitě
stojí za to vyšetřit si chvíli času a celým kanálem se „probrouzdat“. Za zmínku tu ještě stojí Pozdrav lásky
a požehnání natáčený se záměrem potěšit a povzbudit babičky a dědečky. Otec Tomas spolu s Lenkou
Krištofovou natáčeli hudebně-literární pásma, při kterých se sice obraceli hlavně k nejstarší generaci, ale
vlastně všechny nás mohou vést k tolik potřebnému zastavení se v našem každodenním honu, ke
vzpomínkám, ke ztišení apod. Při schůzích Pastoračního střediska s vikariátními zástupci pro katechezi máme
vždy na úvod hodinovou přednášku o katechizmu s generálním vikářem otcem Davidem Henzlem, která je
zároveň takovou duchovní obnovou. Po založení YouTube kanálu jsme je začali natáčet, a tak tam už dvě
najdeme – v 1. dílu o církvi podle Vyznání víry „Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.“ - §
748 - § 945. V 2. dílu podle „Věřím v odpuštění hříchů, vzkříšení těla a v život věčný.“ (§ 946 - § 1020) se
můžete něco víc dozvědět nejen o nebi a o pekle. Nebo zde nalezneme všechna videa při Virtuální Noci
kostelů. A za zkouknutí určitě stojí Koncert rodin online, pokud jste ho ještě neviděli. Je uklidňující sledovat
všechny ty děti a celé rodiny, které se většinou na muzicírování opravdově a s vážností připravovali. Pěkné je
také doprovázení PhDr. Alenkou Poláčkovou, vedoucí DCR a Mgr. Michaelou Kadlecovou, ředitelkou SZUŠ
Natanel.
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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
Narození 1340 nebo 1350 = 660/670 let
Patron naší diecéze a patron všech vod, proti povodním a přírodním pohromám, proti nebezpečí
z vody a národní patron Čech, patron naší diecéze, patron ochrany mostů, lodníků, rybářů, poutníků
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)
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.
1. část:
Děti mohou vybrat a posílat tři nejzajímavější rekordy o vodě. Pomocí internetu,
encyklopedií aj. si najdou tři nejzajímavější rekordy – „nej“ o vodě či jiné zajímavosti o vodě,
můžou je doplnit obrázkem a poslat nám je na e-mailovou adresu. Z jejich nápadů utvoříme na
Diecézní pouti výstavu o vodě.
Nebo přednesou básničku či zazpívat písničku o vodě – o řece, moři, dešti, o kapkách, …
Někdo je natočí na video, a pošlou nám to. Ale pozor, je potřeba natáčet na šířku.
Splnění těchto úkolů je možné i o prázdninách a posílat nám je až do 15. září, společně s úkolem v 2. části.
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2. část:
Děti nám na e-mailovou adresu mohou posílat fotky – buď ze svého křtu, nebo se
vyfotí (třeba s rodinou) u křtitelnice, nebo nám pošlou fotku, kde si připíjí vodou
s prarodiči na znamení toho, že jim nic nebrání se vzájemně navštěvovat. Poslat nám
mohou i všechny tři druhy fotografií. Tento úkol jsme napsali pro děti jako dopis, kam
můžete dopsat oslovení dítěte a osobně předat nebo poslat poštou (poštovné, obálky
si můžete nechat proplatit). Prosíme, aby se to dostalo k co nejvíce dětem.
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.

Chroboly – Večer chval a uctívání v sobotu 4. 7. 2020
Srdečně Vás zveme na VEČER CHVAL A UCTÍVÁNÍ s modlitbou za Chroboly a Šumavu od 17:00. Večerem
provázejí P. Tomas van Zavrel, Lenka Krištofová a Duo AMGD.

Setkání zájemců o Červenou středu
Zveme všechny, kteří ve svých farnostech či obcích uvažují o organizování aktivit k letošní Červené středě, na
setkání ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 hod. do kostela sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích (Kolejní 4). Na programu
bude přednáška k tématu pronásledování pro víru, sdílení zkušeností z organizování aktivit Červené středy v
minulých letech, technické rady a ukázky nasvětlování objektů červeným světlem. Přihlašujte se prosím do
25. srpna na www.cervenastreda.cz. Červená středa letos proběhne 25. listopadu.

CENTRUM PRO KATECHEZI
Pokračování video katechezí pro mladší a starší děti
Mladší děti se i nadále mohou těšit na Martinu Fürstovou, která pro ně natáčí
katecheze na každou neděli. Přitažlivou a zajímavou formou dětem vysvětluje smysl
nedělního evangelia a také to, jaký význam to má pro nás. Starším dětem zase
evangelium na každou neděli ve svých natáčených katechezích poutavě přibližuje
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 termínu 19. - 20. 9. v Českých Budějovicích. Řeší se místo ubytování. Informace
budou upřesněny později.
Křížovky a Slovo života pro děti v Setkání
Slovo života i křížovky vyjdou v červenci i v srpnu, povzbuďme děti k přečtení Slova života i k vyluštění
křížovky.
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
Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
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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
Milí čtenáři občasníku Mikuláš,
ráda bych Vám popřála pokojný čas letních měsíců strávených ve zdraví a radosti.
Jistě je to i čas, kdy se setkáte s rodinami, bude chvíle na společný rozhovor s rodiči i dětmi, ve kterých
budete naslouchat jejich radostem a starostem a s nimi sdílet zase ty svoje.
Léto, to jsou i cesty za hranice naší diecéze, a spolu s nimi i poznání toho, jak žijí naši příbuzní a přátelé
odjinud.
Za Diecézní centrum pro rodinu bych Vás ráda poprosila o pozornost vůči potřebám rodin, které obecně
nemají v naší společnosti lehkou situaci. Možná zaslechnete něco nového, na co by se mělo reagovat
v pastorační práci.
Nejde o to vymýšlet něco zbytečného nebo navíc, ale reagovat na aktuální dobu a potřeby lidí v ní. Papež
Benedikt XVI. řekl, že pravou křesťanskou bohoslužbou je láska. Moc bych si za DCR přála, aby ji mohlo okusit
co nejvíce lidí a aby se v ní setkali s tím, který Láskou je.
Prosím proto o podněty pro další práci pro rodiny, těším se na setkání s Vámi nejen prostřednictvím
tohoto časopisu.
Alena Poláčková, vedoucí Diecézního centra pro rodinu, dc@bcb.cz, 731 402 981
Duchovně relaxační pobyt pro rodiny, Dům sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020
Akce je již obsazena, přihlášení náhradníků možné.

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Pozvánky přímo pro mladé:
Na webových stránkách jsou vždy k určité události přiložené další potřebné informace, zvlášť co se týká
přihlašování.
Animátorský kurz
Povzbuďme mladé ve farnosti ve věku 14 – 18 let, aby se stali animátory ve svých
farnostech.
Jedná se o 10 víkendů ve dvou letech. Přihlásit se je možné na webu PS do 31. 8. 2020.
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CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
Pozvánka na setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl 22. 8. v Putimi
Společný den přátel časopisu Duha a PMD proběhne na putimské faře, účastníky čeká
slavení mše svaté s otcem biskupem Pavlem Posádem, hraní, putimská ZOO, oběd od tatínka
otce Cyrila, představení rodiny Strašákových, prostě společný čas.
Setkání začíná v 11.30 přípravou na bohoslužbu a nácvikem písní, poté následuje mše sv.
v kostele sv. Vavřince v Putimi.
Misijní fond Korona
I nadále trvá naše prosba, abychom v modlitbě a pomoci zůstali nablízku lidem v misiích. Z Filipín k nám
například dorazily uklidňující zprávy, ale Pákistán zoufale volá o pomoc. Země předčasně uvolnila karanténní
opatření a to má za následek prudký nástup druhé vlny. To ale neznamená jen riziko onemocnění. Pokud
vláda nakonec rozhodne karanténu opět zavést, mnoha lidem hrozí smrt hladem. Misionáři jsou stále lidem
nablízku, ale potřebují naše ruce, aby mohli pomáhat s dodávkou potravin.
https://www.youtube.com/watch?v=Cg0dMD9MFek&list=PLx56oz08V3KV-Jto9VjgPeveGo6zIKDn7&index=1
Povzbuzení a načerpání
Všichni jsme misionáři je kniha rozhovorů papeže Františka s pracovníkem agentury Fides
(zprávy z misií) na téma našeho vyslání do tohoto světa.
Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na
encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem
a používá mnohé příklady a zkušenosti z vlastního života. Jde mu o to, abychom nezapomněli,
že každý máme ve světě své jedinečné poslání, přičemž „bez něho nemůžeme dělat nic“ (srov.
Jan 15,5). Misijní poslání křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na
„síle přitažlivosti“, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit i skrze každého z nás.
Nakladatelství Paulinky, 135 Kč.
Křesťan a svět - audiorozhovor s misionářkou Marií Terezou, rodačkou z Jihlavy
Klinická logopedka a speciální pedagožka pohovoří o své práci v africkém Burundi, na niž se dlouho
připravovala a nachází v ní hluboký smysl. V září 2020 plánuje otevřít denní centrum pro děti s autismem.
Jméno pro středisko jí podle jejích slov vnukl Bůh: bude se jmenovat Talita kum – Dítě, pravím ti, vstaň.
Marie Tereza je tedy úzce propojena s místními, ale současně přichází také podpora z České republiky od
rodiny, přátel, jihlavské farnosti u sv. Jakuba i neznámých dárců například prostřednictvím portálu Hithit.
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2020-06-07-20-15-00/?play=1

Učení se
V době pandemie jsme měli možná všichni víc času na studium. Hana Koukalová, diecézní ředitelka PMD,
spolu s katechety vytvořila pracovní skupinu, v níž chtěli více prozkoumat příčiny chudoby ve světě, problém
hladu, integrální ekologie a vytváříme pro vás nové projektové dny na téma Nulový hlad. Při svém studiu
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jsme mimo jiné používali a užívali si novinářskou práci Lídy, vedoucí Misijního klubka. Zde ochutnávka jejího
blogu ze Signálů. Jen tak dál! https://smagazin.signaly.cz/2005/banana
Španělština s misionářkou
V této době pro nás také začala připravovat krátká videa nejen o španělštině Melánie, misionářka
v Madridu. Kdo máte chuť, každý čtvrtek nové video odkrývající taje španělštiny i misionářského života :-).
https://www.youtube.com/watch?v=Hye7RWQyvQc&list=PLx56oz08V3KV-Jto9VjgPeveGo6zIKDn7&index=8
Videonávod na výrobu misijního růžence
Každý přidal to, co umí. A paní Martina od Písku umí vyrábět misijní růžence. Při výrobě růžence se
naučíte triky, které můžete využít i při jiném vyrábění. Aby se tahle dovednost mohla dostat ke všem,
natočila video i s malou katechezí:
https://www.youtube.com/watch?v=3eI1a_rsbdk&list=PLT7VaHDf2xx-xbO678zHKnAJeA4-FLB9d&index=32

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
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.

Cyklus otazníky českých dějin prof. Martina Weise
Prof. Martin Weis v cyklu Otazníky českých dějin seznamuje s naší historií. Nejnovější díl nese název Světla
a stíny baroka. Celý cyklus najdete na našem YouTube kanálu prolidi.online.

Pěší pouť k Božímu milosrdenství letos v nové formě
Otcové pallotini zvou k pěšímu putování za Božím milosrdenstvím, a to novým způsobem. Každý si může
„ušít pouť na svou míru“: po trase, která se mu líbí, v malé skupině, v čase pro něj vhodném. Je zde i „Boží
míra“, a tou je Boží milosrdenství, které můžeme vyprosit pro sebe a ostatní. Přihlášky a informace (také jak
získat poutní tričko) na stránkách www.pout.cz.
Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
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Nová kniha pamětí Vyznání na hraně času a věčnosti prof. Karla Skalického
Kniha vyšla v nakladatelství Trinitas a byla představena v úterý 23. 6. 2020 v kapli sv. Josefa Na Sadech.
První díl pamětí česko-římského teologa, katolického kněze a pedagoga Karla Skalického vypravuje o době
jeho dětství a dospívaní v jižních Čechách a v Praze a je zároveň strhujícím svědectvím mladého člověka,
který se z touhy po kněžství odhodlal k dramatickému útěku z komunistického Československa do Rakouska
a posléze do Italie. Knihu lze také koupit v Karmelitánském knihkupectví, cena 288 Kč.

Chroboly – Malá lesní pouť v sobotu 17. 7. 2020
Mše svatá od 14:00, koncert duchovní hudby od 15:30 hodin. Vystoupí skupina Druhý dech: M. Bošková
Pivoňková, J. Weiss, M. Krejsová, J. Srbený. Vstupné dobrovolné.

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení v Arcibiskupském kněžském semináři od 3. 8. do 7. 8. 2020 pro mladé muže od 17 do 40 let,
kteří hledají své životní povolání.

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).
Ulrich Hub - Na arše v šest
Příběh vzdáleně inspirovaný Noemovou archou pro děti i dospělé o všelijakých představách
o Bohu, a to vše ve chvíli, kdy se blíží potopa světa. Ilustrovaná, 60 stran, brožovaná. 150 Kč

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/
Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
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BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz
Nové webové stránky: https://www.btm-eshop.cz/
Motýlí cirkus / The Butterfly Circus
Druhý z řady filmů, které pro vás připravila Brněnská tisková misie.
Jedná se o bezplatný animovaný film pro děti. Film po kliknutí najdete zde.
Novinky prázdniny 2020
Mezi nabízenými najdete letáčky nové i stávající, záložky, brožurky k červencovým státním svátkům,
propisky, odznaky, zrcátka aj., křížovky, kvízy, magnetickou tabulku „Co mě čeká v tomto týdnu“ a mnoho
dalšího. Leták s novinkami ke stažení zde.

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/

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
Isabelle Laurent - Na život a na smrt
Život dvou kamarádů „na život a na smrt“ se jednoho dne radikálně změní, když je rozdělí
gestapo: Karel, mladý katolík, je poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde potká
i budoucího světce Maxmiliána Kolbeho, zatímco židovský chlapec Šimon zůstává na svobodě,
ale osamocený, sžíraný pocity viny. Napínavý příběh o přátelství, zradě a odpuštění přenese
čtenáře do doby druhé světové války a do víru poválečných let. Kniha je vhodná pro čtenáře od
15 let. brož., 304 s., 329 Kč
Evangelium na každý den 2021
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat
evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým
komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2021 připravil známý biblista P. Angelo
Scarano. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická
čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne. brož., 487 s., 109 Kč
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Zofia Kossaková - Beze zbraně
Ve svém románu Beze zbraně se polská autorka Zofia Kossaková vrací do pohnuté doby
12. a 13. století a líčí prostředí, jež tvoří pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na historickonáboženském podkladu pak rozvíjí několik příběhů tehdejších představitelů náboženské,
politické a kulturní Evropy, ať už je to nezáviděníhodný úděl kardinála Pelagia či milostný
románek nového jeruzalémského krále Jana de Brienne s tragickými následky, nebo vrchol
slávy a vnitřní přerod slavného trubadúra Viléma Diviniho. Mezi těmito velikány vykresluje
méně známý úsek života sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu františkánů, který nakonec sám a beze zbraně
dosáhne toho, co se mnohatisícovým vojskům nepodařilo, když si svou radostí a odvahou získá srdce velkého
a obávaného sultána a zachraňuje to, co se zdálo být nenávratně ztraceno. váz., 440 s., 395 Kč
Zofia Kossaková - Úmluva
Historický román s biblickou tematikou, který zachycuje Abraháma jako hlavní postavu.
Abrahám je zde popsán jako člověk z masa a kostí se všemi pochybnostmi a starostmi. Román
byl napsán pod dojmem válečných zážitků z vězení a koncentračního tábora a měl být pomocí
pro ty, kdo jsou pronásledováni.
váz., 464 s., 364 Kč

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
Svatý Augustin - Vyznání
„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval.“
„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního
člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset.
Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím
na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla?
Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hledání a nacházení toho
nejpodstatnějšího v životě člověka.
Karmelitánské nakladatelství vydává zbrusu nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. st. Doplněný
je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky. Počet stran: 444, vazba: vázaná s přebalem, 590 Kč.
Hana Pinknerová - Vůně prázdného pokoje
Známá autorka se zamýšlí nad tím, jak trávit volný čas – chvíle, kdy „nemusíme nic
a můžeme všechno“. Co a kdy podnikneme? Co a jak zláká naši pozornost? A máme si dělat
výčitky, když úplně vypneme, abychom si vyčistili hlavu? Objevit nepospíchání je v mnoha
ohledech velmi osvobozující. Nejen pro ty, kdo své povinnosti i práci pro druhé berou
zodpovědně a vážně.
vazba: brožovaná, 199 Kč.
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PROGLAS – E-SHOP SLYŠ.TO
https://slys.to/
Tato společnost vznikla jako dceřiná firma Radia Proglas. V oblasti audiotvorby je tedy Slyš.to zkušeným
hráčem. Proglas totiž od prosince 2019 vysílá již 25. rok.
Slyš.to se pouští do tvorby audioknih, které nejsou přímo v hledáčku jiných nakladatelství. Přesto jsou to
díla, která pomáhají, povzbuzují, a také poučí. Zde najdete jen užitečné audioknihy, které posunou váš život
směrem k lepšímu.
Audioknihu o modlitbě Zpytování vědomí máte navěky zdarma. Již nyní ale máte možnost po zaplacení
poslouchat své audioknihy přímo z našich stránek. Na Slyš.to nepotřebujete stahovat aplikace do mobilu.
Prostě nakoupíte a posloucháte.
Z nabídky:
Život svatého Antonína poustevníka - svatý Atanáš, Interpret: Igor Dostálek
Sv. Antonín přiváděl k rozumu lidi krutého srdce. V 94 paragrafech jeho životopisu z pera alexandrijského
biskupa Atanáše projdeme se sv. Antonínem jeho cestu ke svatosti. A ač tento útlý duchovní manuál sepsal
biskup Atanáš již r. 357, je to cesta stále inspirativní, ba napínavá.
Zdaleka nepromlouvá jen k řeholníkům nebo lidem, kteří svůj život celibátně zasvětili Bohu. V audioverzi
této duchovní klasiky si příběh sv. Antonína důstojným způsobem připomeneme také díky citlivému podání
herce Igora Dostálka. Cena: 99 Kč.
Úvod do mariologie: Matka Páně podle Písem - Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Interpret: Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. a Jana Beránková
Vzdělávací cyklus Ctirada Václava Pospíšila je snahou o teologické uchopení mariánské úcty. Autor uvádí
do současného stavu mariologie v našich zemích. Podává zároveň to nejdůležitější z biblické teologie na dané
téma. Tématem třetí části je bytostné zakořenění Mariina tajemství v tajemství vtěleného Slova, ukazuje
Marii jako ženu víry i jako první učednici svého Syna. V závěru jsou nastíněny dějiny dogmatu
o neposkvrněném početí Panny Marie. Cena: 179 Kč.
Hermeneutika mystéria - Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Interpret: Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. a Jana Beránková
Ctirad V. Pospíšil ve vzdělávacím cyklu nastiňuje základní periodizaci dějin teologie a osvětluje základní
principy myšlení současné katolické dogmatické teologie. Dalšími tématy jsou například poměr mezi
jednotou víry a pluralitou v teologii, způsob interpretace dogmat a vzájemný vztah teologů a učitelského
úřadu církve. Autor zde zpřístupňuje překlady dvou významných dokumentů Mezinárodní teologické komise
a Doktrinálního komentáře k Vyznání víry od kardinála Ratzingera. Autor do hloubky promýšlí vztah morální
a dogmatické teologie, neboť všechny morální imperativy mají své evangelní kořeny. Cena: 179 Kč.
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Píseň o Bernadettě - Franz Werfel, Interpret: Kateřina Rýznarová
Život sv. Bernadetty Soubirousové přibližuje slavný román rakousko-českého autora Franze Werfela.
Kniha Píseň o Bernadettě je inspirativní i pro ty, kteří se dosud s křesťanstvím nesetkali. Silný příběh chudého
a prostého děvčátka z podpyrenejských Lurd je svědectvím o Boží lásce, která mnohdy působí mimo všechny
lidské a církevní zákony. Zjevení Panny Marie Bernadettě dalo vzniknout jednomu z nejznámějších poutních
míst. Autor ji napsal jako poděkování Bohu za to, že vyvázl z nacisty okupované Francie a podařilo se mu
bezpečně emigrovat do Ameriky. Audioknihu přinášíme ve stále aktuálním mistrovském překladu Jitky
Fučíkové a v citlivém podání herečky a moderátorky Kateřiny Rýznarové. Toto zpracování můžete znát jako
Čtení na pokračování z Radia Proglas. Cena: 287 Kč.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
PŘEJEME POŽEHNANÉ PRÁZDNINY.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Dění v prachatickém vikariátu
Měsíc červen se v Prachaticích nesl v misionářském duchu.
V předvečer pouti k prachatickému rodákovi, misionáři a světci
Janu N. Neumannovi nás kaplan P. Rafal Kaca provedl
Misionářským večerem, hudebně ho doprovodila skupina Elaion.
"Všichni jsme misionáři tam, kde žijeme, pro všechny, se kterými
se setkáváme, k nim jsme poslaní svědčit o Kristu....."

S dětmi se pravidelně za misie modlíme misijní růženec (Misijní růže) v rodném domě světce. V pondělí
15. 6. nás P. Rafal v rámci besedy uvedl do možností evangelizace v současném světě. Mimo jiného doporučil
knihu "Všichni jsme misionáři".
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V době uvolňujících se koronavirových opatření jsme se první červnovou sobotu sešli při "dětské" mši
svaté v kostele sv. Petra a Pavla a po té na faře děti pokračovaly v přípravě na první přijetí eucharistie.
Slavnost 1. svatého přijímání je posunutá na podzim.

V rámci Noci kostelů v pátek 12. 6. bylo pamatováno i na děti. Zaujaly je především zvony a pohled
z kostelní věže.

Text i fotografie Lenka Hanžlová
Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
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Dění v táborském vikariátu
První virtuální vikariátní pouť
Dětské vikariátní poutě se konají v průběhu měsíce května již pěknou řádku let – střídají se různá místa ve
vikariátu, někdy bylo velké horko, jindy zase zima nebo pořádný lijavec, ale žádná nepřízeň počasí nás
neodradila, vždycky se pouť mohla uskutečnit – až letos zasáhl do příprav jeden malý virus. Původně jsme
chtěli pouť úplně zrušit, ale pak jsme se rozhodli pokusit se o její virtuální podobu. Na první poslech to zní
možná trošku zvláštně, protože pouť je založená na osobním setkání a společném putování dětí z celého
vikariátu, ale zkusili jsme propojit virtuální přenos mše svaté a individuální putování dětí s jejich rodinami.
Mše svatá z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v pondělí 18. května 2020 byla živě přenášena
na internetových stránkách farnosti. Sloužil ji klokotský farář P. Jiří Můčka společně s kněžími z táborského
vikariátu, kteří hned na začátku pozdravili děti ze svých farností. K účasti na mši svaté přímo v kostele byly
pozvány děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání. O krásný hudební doprovod se postarala
klokotská schola.
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Na konci mše svaté přišla výzva nejen pro děti: putujte se svými rodinami ke kapličce zasvěcené Panně
Marii (případně jinému světci) ve svém okolí, přineste s sebou kytičku a pomodlete se desátek misijního
růžence. Když pak ještě cestou posbíráte odpadky, které najdete, bude úmysl této pouti naplněn. Z došlých
fotografií pak bude vytvořena koláž, která spojí kapličky a hlavně poutníky celého našeho vikariátu.
Mája Šittová
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Dění ve vikariátu České Budějovice venkov
Měsíc červen byl v několika farnostech budějovických vikariátů ve znamení prvních svatých přijímání.
Kvůli koronaviru trochu se zpožděním, protože jiná léta v různých farnostech bývají první svatá přijímání již
v květnu. Bohu díky děti mohou přistupovat ke svátostem.
Na začátku pandemie jsem nevěřila, že se to bude moci uskutečnit. Považuji to za malý zázrak. Jsem ráda,
že jsme si v březnu neřekli, že to nejde a nezabalili to. Všechny děti, které jsem připravovala (celkem jich bylo
16), ke svátostem šly - nikdo to nevzdal. Z toho mám také radost.
Lída Tröstlová
Přiložené fotografie jsou z Ledenic. Děti v obětním průvodu přinášely truhličku jako symbol obdarování
a roušku jako symbol starostí a trápení. Pecen chleba upekl jeden tatínek.
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Dění v jindřichohradeckém vikariátu
Také v některých farnostech vikariátu Jindřichův Hradec z důvodu koronavirových opatření byly slavnosti
prvního svatého přijímání přesunuty. V Jindřichově Hradci se bude konat až v září, ale v Třeboni a v Suchdole
n. L. se konala v neděli 7. června na slavnost Nejsvětější Trojice.

V Suchdole nad Lužnicí měly děti již od ledna v kostele tablo na motiv hroznů, neboť mottem celé jejich
přípravy bylo „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Při přípravě před lednovým uvedením ve farnosti při mši
svaté si děti vybarvily své hrozny, později k nim přibyly i listy. Farníci tak měli stále na očích, za koho se
mohou modlit. Šest dětí také symbolizovalo šest balónků při výzdobě kostela. Modrobílé pruhy patřily ještě
k mariánské květnové výzdobě, ale s balónky se krásně doplňují.
Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
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V Třeboni také přijalo poprvé Tělo Páně šest dětí. Zajetou tradicí už zde je, že ke svatému přijímání
přistupují děti postupně vždy i se svou rodinou. Pokud někdo z rodiny nechodí ke svatému přijímání, dostane
od kněze požehnání. Ale důležité je, že je dítě při tak velkém okamžiku obklopené svou rodinou.

Fotografie z prvního svatého přijímání z Třeboně: Marie Košinová, Člověk a víra
Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
22

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

Červen však míváme spojený ještě s jinou slavností, a sice s Božím tělem. Ve „farnostech Vitorazska“ se
tato slavnost střídá, to znamená, že je každý rok v jiné obci a věřící z ostatních farností tam přijedou. Letos
byla slavnost Těla a Krve Páně v Českých Velenicích. Po slavnostní mši svaté se putovalo tradičně ke čtyřem
oltářům kolem kostela. Poté všechny přítomné otec Tomáš Vyhnálek, OMI pozval na agapé na farní zahradu.

-ih-

Mikuláš, červenec – srpen 2020, 4/2020
23

