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 4/2021
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Je tu závěr školního roku, který byl odlišný, plný zvratů i výzev. Především bychom vám všem chtěli ze
srdce poděkovat za to, jak jste se zhostili nelehké situace a dál doprovázeli všechny zájemce na jejich cestě
víry. Víme, že to bylo více než obtížné, ale nevzdali jste to a společně s námi jste se učili používat nové
technologie, byli kreativní a odhodlaní. Možná, že některé vztahy s těmi, které doprovázíte, se na nějakou
dobu přerušily, ale věřím, že nová komunikace a především modlitba za ně přinesou nečekané plody. Bůh
nás stále překvapuje, jak se skrze jednotlivé lidi, nápady, podněty a projekty daří posilovat víru a plnit Boží
vůli tam, kde každý z nás jsme a máme být. Je to jasný důkaz toho, že jsme v náruči Boží a nic nás nemůže od
jeho lásky odloučit.
A co si popřát do těchto letních dnů? Především to, abyste načerpali sílu, dobře si odpočinuli a mohli se
těšit na příští rok, protože Bůh a církev vás potřebují.
S vděčností za vás
Martina Fürstová
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s Annou Houzarovou, DiS.

foto Vojta Pospíšil / Člověk a víra
Slibovaný rozhovor s Aničkou z Diecézního centra pro evangelizaci a misie jste mohli číst také v diecézním
časopisu Setkání. Pro vás jsme ho ale ještě doplnili a rozšířili.
1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
Životem víry jsem žila od malička. Rodiče mě tak vychovali. Ale život „z víry“, jak se ptáš – ve smyslu –
Galatským 3,11 „Spravedlivý bude živ z víry.“ jsem začala chápat a žít až jako dospělá, kdy jsem se setkala
s živým Kristem. Pochopila jsem, že Bůh je živý a zná mě. V tu dobu jsem se, jak říkají častěji protestanté –
znovuzrodila. Je to chvíle, kdy jste v životě schopni odevzdat Bohu úplně všechno. Svoje postavení mezi
druhými, všechny věci, peníze, budoucnost ale třeba i vlasy. A máte dokonalou jistotu, že o vás bude nejlíp
postaráno, protože uchopíte oběma hrstmi, že jste dcera Boží! V tom období taky člověk pochopí, co
všechno může v jeho nitru změnit hřích. Oddaluje vás od Boha a mění vaši duši, postoje a myšlenky.
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2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Rozhodně. Spousta lidí. Jak mě naučil můj táta – kdo se radí sám se sebou, radí se s Ďáblem. Nebo jak mě
naučilo Písmo v Přísloví 3, 7 „Nebuď moudrý sám u sebe.“ – Takže jsem se od malička učila ptát. Mamka se
zase snažila o to, abych uměla bezpodmínečně milovat. I protivné děti. Sama se formaci lásky učila ve hnutí
Fokoláre. A já z této její školy čerpám dodnes. Zůstalo ve mě například: Mít rád jako první. Jít se usmířit.
Nečekat, až ten druhý… a v manželství se to hodí dvakrát tolik, jak na pískovišti (smích). Největší vliv na mě
ale mělo, když jsem sama začala číst Bibli. Člověk by nevěřil, kolik toho ještě o Kristu neví.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Hned po pražské vošce (Vyšší odborné škole), kde jsem vystudovala obor multimediální žurnalistika, jsem
pracovala v našem Českobudějovickém deníku a později i v Českém rozhlase jako redaktor zpravodajství.
V zpravodajství je fofr a přináší ty nejčerstvější zprávy. Nejlépe hned. Hned to chce například i Radiožurnál,
kam jsme se z místa rovnou do vysílání připojovali i my – jihočeští zpravodajci. Tahle zkušenost v médiích mi
dala jedno obrovské poznání. Poznání toho, co se v naší zemi děje nebo neděje a co vlastně my jako lidé
chceme nebo nechceme slyšet. Jinými slovy - viděla jsem, čím se živíme a přála bych si pro naši zem daleko
lepší pokrm. A tak jsem došla až sem, do Boží kuchyně, kde s Bohem plánujeme připravit pořádnou výživnou
bombu pro tuhle krajinu.
4. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
Těší mě, když vidím člověka, na kterém je patrné, že žije s Bohem. Ona je to totiž viditelná věc. Člověk,
který v Něj nejen věří, ale prochází s Ním životem, mluví s Ním, radí se, pláče Mu a děkuje, má Božské obrysy.
Poznáte to na Něm také tak, že sní společně s Bohem své sny, protože v takovém případě se Boží i lidské
plány spojují v jedno. A takový člověk tvoří na této zemi společně s dalšími Boží království. Trápí mě opak.
Když vidím člověka, který absolutně minul a zakopal potenciál, který do něj Bůh vložil.
5. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělil/a?
Napadají mě dva, které si často dávám k sobě.
„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu
směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“ (Kol 3, 1-3)
a „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6, 33)
Připomínám si je, když potřebuji nasměrovat. Taky když se bojím - protože jsem pak skrytá a když ztrácím
víru - je to ten příslib, že když půjdu tímto směrem, dostanu všechno, co potřebuji.
6. Jaké máš plány, představy, co bys chtěla rozjet, čeho třeba dosáhnout?
Poslední dobou si všímám čím dál častěji, že ženy kolem mě mluví o touze po nějakém ženském
duchovním společenství. Po sdílení. Po společných modlitbách. Možná tomu přispívá i dnešní svět, který se
poslední roky, zdá se mi, zbláznil. Po několikátém povzdechu z různých stran, že u nás na jihu není ženská
duchovní obnova, jsem si uvědomila, že po ní samy ženy zdola volají, a že se doopravdy potřebujeme scházet
a modlit se za sebe navzájem, povzbuzovat se v našem ženství, učit se, co to vlastně je a jak to s námi
Stvořitel nebe i země zamýšlel. Přijmout, že po prvotním hříchu budeme rodit v bolestech a naši muži nad
námi budou vládnout (Genesis 3,16), a pak se společně modlit za sílu přesto od nich neutíkat ani nepřebírat
otěže a dávat jim úctu, i když si třeba myslíme, že si ji zrovna nezaslouží. (Efeským 5,33) Myslím, že si
navzájem, svobodné i vdané, máme co dát. A tak Vás čtenáře, prosím o modlitbu, aby chce-li Bůh, toto
bezpečné místo útěchy a čerpání vzniklo. Třeba i s mou pomocí.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
Prolidi.online

Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ v sobotu 9. 10. 2021
V sobotu 9. října 2021 proběhne Diecézní pouť v Českých Budějovicích.
Patronem pouti bude sv. Jan Nepomucký, který je patronem vod, mostů, poutníků a také naší diecéze.
V programu je po přivítání poutníků a divadle o sv. Janu Nepomuckém v katedrále pontifikální mše v kostele
Obětování Panny Marie. Po obědě je připravená přednáška o počátcích křesťanství v naší zemi, prohlídky
klášterního kostela a biskupství pro zájemce, adorace, uctění ostatků sv. Jana Nepomuckého a nakonec
společné ukončení v katedrále sv. Mikuláše. Během odpoledního programu mají děti svůj speciální program.
Děkujeme a věříme, že pouť prožijeme společně.
YouTubeProlidi.online
Rok rodiny Amoris laetitia a Rok sv. Josefa
Na YouTube kanálu stále najdete playlist „Rok rodin a sv. Josefa“. Najdete zde tedy už celou exhortaci
Amoris laetitia a již všechny díly z knihy Stín otce, románového příběhu o Josefovi z Nazareta, snoubence
Panny Marie a pěstouna Pána Ježíše. Adudio román je použitý s laskavým svolením Rádia Proglas
a nakladatelství Paulinky.
Audio seriál „Výchova dětí ve víře“ a „Vztahy mezi manželi a v rodině“
Pastorační středisko od června opět vydává další díly podcastů o výchově dětí a jejich vedení ve víře
a o vztazích mezi manželi a v rodině.
Srdce táty
Pastorační středisko také připravilo sérii podcastů se čtením na pokračování knihy „Srdce táty“ od
italského psychologa Oswaldo Poli o mužském a ženském přístupu k výchově dětí.
Wake up 21
Večer před Letnicemi, tj. v sobotu 22. května proběhl první festival Wake up.
Do Kulturně-náboženského festivalu se zapojilo přes 100 účinkujících, kteří v sobotu od 18 hodin
rozezněly své nástroje po celém městě. Převážně katolické zastoupení doplnily i protestanské církve jako
sbor Církve bratrské Elim z Písku, zástupci českobudějovického sboru Cesta života společně se zpěváky
z Apoštolské církve a křesťanský sbor Hope z Českých Budějovic. Festival podpořil svým výstupem také
jihočeský divadelník a písničkář Víťa Marčík a římsko-katolické farní kapely a sbory jako například Kostelní
sbor Kos z Lomnice nad Lužnicí nebo Farní kapela Strakonice. Vystoupily též kapely Backspace Band,
4D Band, AMDG, MaKaM a zástupci z týmu Budějcké chvály. Do Českých Budějovic přijela také taneční
skupina z Hluboké nad Vltavou, která na Zátkově nábřeží ztvárnila Biblické tance.
Vyvrcholení celé akce se uskutečnilo u letního podia vedle kulturního domu Slavie, kde téměř 300
křesťanů z celé diecéze festival společně zakončilo modlitbami, žehnáním a písněmi.
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Kapely mohli návštěvníci najít na těchto místech: Sokolský ostrov, Park Na Sadech, Senovážné náměstí,
podium u KD Slavie, Zátkovo nábřeží, střecha českobudějovické radnice, kostel sv. Rodiny, ulice Panská
a Krajinská a klášterní zahrada na Piaristickém náměstí.
Na pěkné krátké video se můžete podívat zde.
Koncert rodin
V playlistu Rodiny se můžete podívat na druhý Koncert rodin online. Věříme, že podle motta koncertu
„Muzikou k radosti, aneb rodinná pohoda není náhoda“ vám koncert navodí příjemnou atmoféru.

CENTRUM PRO KATECHEZI
Duchovní obnova „Česká kněžna Ludmila“ pro děti na Ktiši od 17. 9. do 19. 9. 2021
K letošnímu výročí svaté Ludmily připravujeme Duchovní obnovu pro děti právě na téma
Česká kněžna Ludmila. Pozvat můžete všechny školní děti, kteří se chtějí více seznámit
s touto světicí, která vynikala svou vírou, laskavostí a vzdělaností. Setkání bude s přespáním
v zářijovém víkendu od pátku 17. do neděle 19. Více informací a také plakát ke stažení
najdete zde.

Kurz Učitelství náboženství na TF JU
Kurz by měl začít v září popřípadě v říjnu 2021, pokud se přihlásí 15 zájemců. Kurz bude tříletý a během
jednoho roku se předpokládá, že bude 10-12 výukových sobot či pátků. Cena jednoho semestru je 2000,-.
Kurz je určen jednak pedagogům k rozšíření jejich kvalifikace, aby podle zákona mohli vyučovat na
státních školách náboženství, ale i věřícím, kteří by se po jeho absolvování mohli zapojit do katechetické
práce ve farnosti. Kurz proběhne na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Bližší informace na webu
Teologické fakulty v oddělení Celoživotního vzdělávání nebo na webu Pastoračního střediska.
Pokračování nedělních video katechezí pro mladší a starší děti
Pozor, v natáčení video katechezí došlo ke změně. Pro mladší děti připravuje dál nedělní katecheze Mgr.
Martina Fürstová. A nedělní katecheze pro starší nově připravuje Mgr. Ludmila Veselá se svými dětmi
Matoušem a Adélkou. Mgr. Markétě Grillové děkujeme za její nasazení a profesionální přípravu i provedení
při více jak ročním natáčení nedělních katechezí.
Ke zhlédnutí jsou na webu https://prolidi.bcb.cz/ nebo na YouTubeProlidi.online. 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.
Mikuláš, červenec - srpen 2021, 4/2021
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Virtuální příprava dětí na 1. svaté přijímání a na 1. svátost smíření.
Na YouTube kanálu jsou již všechny katecheze pro přípravu na 1. svaté přijímání
a svátost smíření podle metodiky „Celé nebe v srdci mám“ od Mgr. Ludmily Veselé.
Najdeme zde tyto díly: Stvoření, Adam a Eva, Kain a Ábel, Desatero, Proroctví, Křest,
Podobenství o rozsévači, Podobenství o hořčičném zrnu, O modlitbě, Milosrdný Samaritán,
Hostina, Podobenství o marnotratném synu, Zacheus a Podobenství o 10 družičkách.

CENTRUM PRO RODINU
Infromace z DCR:
Pro vaše rodiny a vaše společenství rodin je každý měsíc zveřejněno jedno téma z exhortace Amoris
laetitia od papeže Františka. Nyní jsou již ke zhlédnutí tři videa, pod kterými najdete průvodce. Průvodce
slouží k prohloubení tématu a k diskuzi nejen ve vaší rodině, ale také ve vašich společenstvích.
Více najdete na tomto odkazu.
O prázdninách nebudete pravidelně dostávat páteční dopis pro rodiny. Je třeba, aby rodiny nabraly sílu
a odpočinuly si. S pátečními dopisy začneme zase s novým školním rokem. Důležité informace pro rodiny
najdete na našem webu Prolidi.online a na YouTubeProlidi.online. Již nyní si ale rezervujte termín pro Pouť
rodin s požehnáním do nového školního roku, která bude 4. 9. 2021 v Nových Hradech.
Psychologické poradenství a péče o rodiny po ztrátě dítěte
V rámci Diecézního centra pro rodinu bude pokračovat i nadále Psychologické poradenství (včetně
párového poradenství), rodiny, rodiče, mladé lidi a seniory.
Nabízíme psychologické a pastorační doprovázení rodin po ztrátě dítěte, včetně krizové intervence.
Termíny setkání je možné domlouvat na tel.: 731 402 981 nebo e-mailem: polackova@bcb.cz.
Kontaktní adresa: Široká 27, 1. patro, 370 21 České Budějovice.
Prosím nabídněte tuto službu věřícím ve vašich farnostech. PhDr. Alena Poláčková

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Animátorský kurz
Animátorský kurz, který byl nakonec kvůli pandemii odložen, začne v září.
Je určen pro mladé od 14 do 18 let, příspěvek 300 Kč.
Bude se konat v 10 víkendech střídavě na Ktiši, na Hosíně a v Prachaticích.
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CENTRUM PRO SENIORY
Dopis pro seniory
Také na prázdniny vydá Diecézní centrum pro seniory dopis pro staré lidi, který pro ně může být
povzbuzením a impulzem ke vzpomínání. V něm zavzpomínáme na prázdniny, na letní koupání a jiné
radovánky versus pracovní povinnosti. Rovněž se zastavíme u Světového dne prarodičů a starých lidí.
Dopisy posíláme zájemcům mailem, kdo byste měli zájem, napište si 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, dát je svým klientům nebo je společně s nimi přečíst a navzájem se pak mohou sdílet.
Dopisy ke stažení zde.
První Světový den pro seniory a staré lidi 25. července
K příležitosti svátku uvedení Páně do chrámu a na připomínku starců Simeona a Anny
papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy bude konat 4. neděli
v blízkosti památky Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů.
Letos se tento den bude slavit v neděli 25. července. Svatý otec pro něj zvolil motto
parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov.
Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím, které bylo zveřejněno ve Vatikánu.
Vše k tomuto Světovému dni zde na našem webu i YouTube kanálu.

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
Teologická fakulta nabízí
„Svatí promlouvají“ s prof. Martinem Weisem online
V tomto cyklu se seznámíme s různými světci a více porozumíme atributům, příběhům či legendám,
které se k nim váží. Pořad nalezneme na Youtube Teologické fakulty, kde přibyl jako červnový světec sv.
Antonín Paduánský a dozvíme se např., jestli Antoníček pomáhá nalézt zapomenuté klíče či brýle, nebo je
pomocníkem i v jiných "předem ztracených" záležitostech? A proč má malého Ježíška v náručí?
A jaké byly životní cesty tohoto původem portugalského šlechtického synka? Již můžeme také zhlédnout díly
sv. Floriánovi, o sv. Josefu či sv. Jiří. Ke zhlédnutí zde.
Duchovní krajinou Novohradských hor online
Turisty zapomenutý kraj Novohradských hor skrývá fascinující a dramatickou historii, kterou postupně
odhalí série deseti videodokumentů „Duchovní krajinou Novohradských hor“ z produkce Teologické fakulty
Jihočeské univerzity.
Mikuláš, červenec - srpen 2021, 4/2021
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První díl „Poutní cesty“ odhaluje nejen přírodní krásy, ale také příběhy a legendy opuštěných míst
v Novohradských horách na Jihu Čech. V druhém díle se dozvíme, jaký osud potkal Cetviny a další vesnice?
Slyšeli jste pověst o kamenné míse u Cetvin? Kdo je autorem křížků a maleb křížové cesty nad Cetvinami,
která byla v roce 2007 zrekonstruována? Ke zhlédnutí zde.

Obnova v Duchu Svatém pro mládež v Koclířově
Poslední týden v srpnu (24. 8. - 29. 8. 2021) se letos bude konat duchovní obnova pro mládež na
poutním místě v Koclířově u Svitav. Duchovní obnovu povede P. Jiří Pleskač. Záštitu nad touto akcí převzal
Fatimský apoštolát (Českomoravská Fatima). Očekává se účast mladých lidí z různých koutů republiky.
Přihlašování nejpozději do 10. 8. 2021 zde.

Římovská letní pouť
Pouť se koná od 26. 6. 2021 do 11. 7. 2021 na připomínku posvěcení loretánské kaple na
svátek Navštívení Panny Marie 2. července 1650. Je připraven velmi pestrý program včetně
večerní pobožnosti a promluvy ve vietnamštině (vede P. John Baptist The Hung Nguyen SVD,
duchovní pro vietnamskou komunitu v ČR). Více informací a program zde.

Pozvánka na Křemešnické léto
Podrobný program i plakát ke stažení naleznete zde.

Červená středa 2021
Setkání zájemců – organizátorů Červené středy 2021 proběhne 30. září od 16:00 do 18:00 v kostele sv.
Vojtěcha / Kolejní 4, Praha
Další ročník Červené středy se bude konat 24. 11. 2021. Více informací i možnost přihlášení na setkání
zájemců – organizátorů zde.

Klokoty: večerní komentované prohlídky s koncertem
Večerními Klokotami vás provede průvodkyně Marie Janouchová, doprovodí vás na varhany Ladislav
Šotek a zazpívá Jana Wilkes.
Začátek vždy v 19.30 a vstupné: 100 Kč.
Mikuláš, červenec - srpen 2021, 4/2021
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Rezervace na: klokotypoutni@centrum.cz nebo na tel.: 731 139 306 (po – pá, 9 – 16 h).
Termíny prohlídek a více informací zde.

Setkání přátel DUHY a PMD v Putimi
Setkání se uskuteční v sobotu 21. 8. 2021, začátek programu v 11:30 a závěr v 17:00 v kostele sv.
Vavřince a na farní zahradě v Putimi u Písku.
Prázdninového setkání přátel časopisu DUHA a PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL se zúčastní apoštolský
nuncius Mons. Charles D. Balvo. Váš příjezd ohlaste na redakceduhy@gmail.com nebo na tel. 731 402 878.
Více zde.
Další události v diecézi najdete zde.

Národní svatoludmilská pouť na Tetín
Národní svatoludmilská pouť bude letošním vyvrcholením oslav Roku svaté Ludmily. Na Tetíně Vás čeká
bohatý program a mimo jiné také tradiční sraz Bořivojů a Ludmil.
Pouť bude od 17. 9. do 19. 9. 2021. Hlavní poutní mše sv. Ludmily bude v 11.00.
Více informací 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.
Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini).
Max Lucado: Děti krále
Do městečka má už brzy přijet král, který se rozhodl adoptovat pět osiřelých dětí. Nastane velká mela –
je přece třeba udělat dojem!
Laskavá knížka o tom, že Bůh nás má rád takové, jací jsme. Vhodný dárek nejen k prvnímu svatému
přijímání. 269,- Kč

Mikuláš, červenec - srpen 2021, 4/2021
10

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

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ CENTRUM BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
Příběhy Starého zákona
Sešit formátu A4 obsahuje 34 textů ke krátkým scénkám pro děti a mládež, které
připomínají důležité události i postavy z dějin vyvoleného národa. Příběhy začínají
povoláním Abraháma, uzavírá je příběh o proroku Jonášovi.
Autorkou textů je Monika Lepková. Scénky jsou vhodné k různým příležitostem, například ke mši svaté s
účasti dětí. Součástí publikace je také kopírovatelná sada 34 malých obrázků. Cena sešitu je 100 Kč.
Objednat je možné přes e-mail kc.brno@biskupstvi.cz
Najdete zde vícero nabízených pomůcek, jak k vytisknutí, tak k objednání.

KATECHEZE.CZ
https://www.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.

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
Billy Graham - Když je domov na dohled
„Mým jediným záměrem v životě je pomoci lidem najít osobní vztah s Bohem, který, jak věřím, přichází
skrze poznání Krista.“
Světoznámý autor, kazatel a evangelista Billy Graham, napsal tuto knihu ve svých 92 letech a zabývá se
v ní „posledním úsekem cesty na této zemi a přechodem do věčného domova.“ Zamýšlí se nade všemi
výzvami stárnutí i stáří, současně uvádí zásadní pravdy Bible k tomuto tématu.
Formát A5, 160 stran, brožovaná, 175 Kč

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
Český studijní překlad Bible
Od pondělí 7. 6. je k dispozici dlouho očekávané nové vydání Bible v Českém studijním překladu – vybírat
můžete z několika provedení.
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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.
Nicola Gori -Blahoslavený Carlo Acutis
Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti let, působí doslova jako zjevení. Na
první pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád jezdí na výlety, má své
oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne
k Božím věcem. „Eucharistie je moje autostráda do nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že
její význam chápe do velké hloubky. Kéž nás tento „Boží influencer“ při četbě provází svou
přímluvou, abychom svůj život dokázali prožít tak krásně a naplno jako on!
brož., 128 s., 229 Kč
Petr Bubeníček, Zdislava Janoušková - Novéna ke svaté Ludmile
Cílem této drobné modlitební knížky, která vychází k příležitosti výročí 1100 let od smrti svaté
Ludmily, je prohloubit úctu k naší první světici a také přispět k tomu, aby se stala známější.
Brožurku lze využít jako podklad k soukromé modlitbě novény v průběhu devíti dnů, nebo
v celku jako delší pobožnost.
brož., 32 s., 39 Kč

Modlitby k Srdci Ježíšovu
Úcta k Srdci Ježíšovu je mezi křesťany velmi rozšířená. Své kořeny má v prvé řadě v Písmu
svatém, dále ve spisech církevních otců a u světců. Ježíšovo srdce je spojeno s jeho láskou
a smrtí na kříži pro nás, jak říká sv. Pavel: "On mě miloval a za mě se obětoval" (Gal 2,20).
brož., 36 s., 32 Kč

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
Doprava výhodně - Cena dopravy od 45 Kč. Při nákupu nad 700 Kč doprava zdarma.
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Les Miller - Co se děje ve svátostech? 25 otázek a odpovědí
Co je na svátostech svatého? Proč se křtí také nemluvňata? Co to znamená někoho
biřmovat? Co říká katolická církev o rozvodu? Proč mohou být kněžími pouze muži? A co mám
dělat, když se bojím jít ke zpovědi? Kanadský učitel náboženství Les Miller předkládá pětadvacet
odpovědí na některé otázky, které si lidé kladou ve vztahu k sedmi svátostem – důležitým
okamžikům lidského života, které nás učí poznávat tajemnou Boží lásku. Brož., 68 stran, 119 Kč
Vladimíra Vaníčková - Miloslav kardinál Vlk. Reflexe a vzpomínky
Sborník Miloslav kardinál Vlk. Reflexe a vzpomínky zachycuje podíl kardinála Vlka na
obnově společenských i církevních struktur zdevastovaných v době totality, obnovení charitní
činnosti, i opětovné zřízení kvalitního církevního školství. Zamýšlí se také nad jeho vztahem
k historii, právu a spravedlnosti a přístupu k médiím. Ve vzpomínkách, studiích,
a svědectvích mnoha přátel, spolupracovníků z řad českých i zahraničních autorů, se snaží
postihnout i jeho lidský rozměr. Plastický portrét doplňuje na 200 fotografií, zejména
z Archivu Arcibiskupství pražského a ze soukromých sbírek.
Nakladatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s., vazba: vázaná, Počet stran: 648, 798 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.
Z nabídky:
Úvod do knih Starého zákona
Autor: doc. Petr Chalupa, Th.D., SDB; Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., SDB a Marek Chvátal
25 dílů seriálu postupně představuje všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři
a redaktoři sestavili a jaké jsou příběhy jejich vzniku. Seriál se věnuje i základním teologickým otázkám
a poselstvím jednotlivých knih. V závěru každé části doc. Petr Chalupa přiblíží význam probírané knihy pro
člověka žijícího v současnosti. Cena: 199 Kč
Bible v liturgii - cyklus B
Autor: České katolické biblické dílo; Interpret: Václav Baur, Jana Beránková, Jaroslav Blažke a Jan Novotný
Vzhledem k rozsahu tohoto díla budou jednotlivé cykly Bible v liturgii vydány na dárkových USB flash
discích. Cena: 449 Kč

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Události z vikariátu České Budějovice
Slavnost Těla a Krve Páně spojená s Prvním svatým
přijímáním v neděli 6. 6. ve farnosti Sv. Jana
Nepomuckého
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Dění v pelhřimovském vikariátu
O výuce náboženství na Pelhřimovsku v době pandemie
Když se v září letošního školního roku otevřely školy, nikdo z nás netušil, jak náročný školní rok to bude,
nejen pro učitele, ale i pro žáky a rodiče. I když se opatření čím dál více zpřísňovala, bylo fajn, že nám bylo
spolu s dětmi umožněno se dále scházet na náboženství, třeba jen po jednotlivých ročnících. A tak jsme
v předvánočním čase zvládli s několika dětmi i adventní svátost smíření. V lednu jsme pak opět výuku
přerušili a od března jsme se pustili do vyučování on-line. Velmi mě potěšilo, že děti a rodiče měli o setkávání
touto cestou zájem. Chtěla bych všem poděkovat za tahle naše setkávání, že jsme se i tímto způsobem mohli
spolu modlit a vyprávět si o Bohu. Ještě před koncem školního roku nám bylo opět umožněno osobní
setkávání při hodinách náboženství, proto jsme v některých farnostech zamířili také do kostela, kde si starší
děti mohly ještě vykonat před prázdninami svátost smíření, aby se rozběhly do prázdnin s čistým srdcem.
S mladšími jsme společně prohlíželi a pojmenovávali důležitá místa a věci v kostele, které zde můžeme vidět.
Na závěr školního roku jsme se zde ještě sešli znovu, s poděkováním Bohu za vše, co tento školní rok přinesl,
i za příležitost, vyprávět si o Bohu on-line cestou. Vděčnosti totiž nikdy není dost.
V několika farnostech jsme dokonce v tomto školním roce zvládli i společnou přípravu dětí ke
svátostem. Nebylo to úplně jednoduché, ale ve spolupráci rodičů a dětí a s přidáním osobních setkání
i o víkendech jsme zvládli dobře dokončit přípravu a společně pak prožít slavnostní den, kdy děti poprvé
přijímaly sv. eucharistie. Díky Bohu za takovou spolupráci a trpělivost všech zúčastněných. Možná i pro to
všechno budou letošní 1. sv. přijímání nezapomenutelná.
A nyní již hurá na prázdniny.
Tablo k prvnímu svatému přijímání v Nové Cerekvi a v Pelhřimově
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První svaté přijímání v Chvojnově

H. Pechová
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