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 3/2020
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnujete doprovázení druhých ve víře.
Po dvou měsících opět vychází nové číslo našeho Mikuláše. Před těmi dvěma měsíci jsme si leccos
představovali jinak a hlavně jsme se těšili na prožívání a slavení Velikonoc. Ty jsme sice nakonec prožívali
online, ale v Kristu spojení vjedno. O tom, jak koronavirová pandemie změnila naše životy, vypovídá i toto
číslo. Nejprve se v rubrice „My představujeme, vy poznáváte“ seznamte s Hankou Koukalovou, ředitelkou
Diecézního centra pro misie a evangelizaci. Pastorační středisko vám představí svůj YouTube kanál,
prohlédněte si také nabídku pro květen a o Panně Marii. Centrum pro katechezi předvede svou virtuální Noc
kostelů, kterou chystá a táborský vikariát nás pozve na svou Vikariátní virtuální pouť. Diecézní centrum pro
rodinu představí Koncert rodin online, který byl kvůli novéně k Panně Marii od 4. do 13. května posunut
o jeden den. Měsíc květen lze také prožít v blízkosti sv. Zdislavy, jejíž památku 800 let narození v tomto roce
slavíme. Česká dominikánská provincie připravila rozjímání na každý den měsíce května, které je také ke
stažení na našem webu. Nebude opět chybět ani nabídka z některých organizací a nakladatelství.
A nakonec vás čeká čtení a ohlédnutí za některými událostmi, které se jinak nesly v duchu koronaviru –
z Pastoračního střediska a z budějovického, jindřichohradeckého, prachatického a pelhřimovského vikariátu.
Chtěla bych proto zde poděkovat za Vaši spolupráci, když si najdete čas na poslání článků a fotografií
k jednotlivým událostem.
Za Pastorační středisko Iva Anežka Hojková
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INFORMACE Z PASTORAČNÍCH CENTER
https://prolidi.bcb.cz/

MY PŘEDSTAVUJEME, VY POZNÁVÁTE
Rozhovor s Hankou Koukalovou, ředitelka Diecézního centra pro misie a evangelizaci
Hanka Koukalová se narodila, vyrostla a nyní
také žije v malé vesnici u Tábora. Na krátkou
dobu studovala se svým manželem v Praze,
ale rádi se zase vrátili po studiích domů.
Svého manžela potkala na střední škole a už
spolu zůstali na dalších dnes už 25 let. Žijí
v domku s velkou zahradou, která je často
zachraňuje před temperamentem jejich tří
synů Šimona, Matouše a Františka.
Vystudovala obor český jazyk a literatura, ale
život pak psal jiný scénář. Na poutním místě
Klokoty, které jsou její domovskou farností, se
setkala s Misionáři obláty Panny Marie
Neposkvrněné a zamilovala si jejich zápal
a blízkost lidem, především chudým v jakékoli formě. Když otec biskup hledal zástupce pro misijní dílo církve
ve své diecézi, obláti ji navrhli jako vhodného člověka.
1. Jak a kdy začal tvůj život z víry?
Narodila jsme se do nevěřící rodiny, i když babička v mládí byla zapálenou členkou církve Československé
husitské (pozn. církev vznikla za 1. republiky jako církev „národní“). Na střední škole se do našeho města po
studiích přistěhovali mladí manželé, faráři této církve. Hanka byla farářkou a Tomáš chodil k nám na
gymnázium a měl nepovinné předměty jako křesťanská etika a podobně. Byli skvělí, úplně jiní než všichni
dospělí, které jsme znali, a rychle okolo nich vznikla skupina mladých. Podnikali jsme společně výlety, měli
jsme spolčo, pomáhali jsme v Diakonii. Na různé akce chodil také můj manžel. Když jsme se seznámili
a chodili spolu ze školy, vodil mě okolo poutního místa Klokoty. A tomu se nedalo odolat. Tady se dala Boží
přítomnost téměř hmatat. A tak se ze mě stala katolička. 
2. Ovlivnil tě někdo, nebo něco podstatně v tvém hledání, na tvé cestě víry?
Odvahu vyjít z ulity „ztraceného teenagera“ mi rozhodně dalo setkání s Hankou a Tomášem. Měli dostatek
trpělivosti mě přijímat se všemi mými zmatky, nejistotami a hloupostmi. Dodali mi odvahu mít radost ze
společenství s dalšími studenty gymnázia, byli inspirativní. Položili základy mojí víry – hodně jsme se společně
ptali, hledali společně odpovědi. Jak už jsem ale psala, dál se náš společný život společně s manželem
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
3

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

odehrával v katolické církvi. Velkou oporou nám byla a je jeho velká rodina, modlitby rodinných příslušníků
v rozjímavých řádech (dominikánky a trapisté) i vzájemné přátelství mezi rodinami. Naši cestu ale rozhodně
určuje blízkost otců oblátů. Díky nim vnímáme církev bez hranic napříč kontinenty jako samozřejmý rozměr.
Naposledy to například dokresluje odchod jednoho z mála jejich mladých kněží do misie v Zimbabwe,
doslova do nepopsaného území. Kdy musíte hledat logiku tohoto rozhodnutí generálního představeného,
který úspěšného mladého muže v práci s mladými vyšle do buše… A přijdete na to, že tohle je ono.
3. Jaká byla tvá cesta k práci, ke službě v církvi, kterou zastáváš?
Během osmi let mateřské dovolené mi jako češtinářce prošly rukama všechny základní dokumenty
Papežských misijních děl. Můj manžel některé z nich pomáhal překládat. Myslím, že tehdejší diecézní ředitel
PMD o. Martin Sedloň, OMI viděl můj nevyužitý potenciál, tak abych se po večerech nenudila a živila svůj
češtinářský mozek, přihrál mi tuhle práci. Po mateřské jsem nastoupila jako pastorační asistentka na
Klokotech a druhou půlku úvazku vyplňovala práce pro misie. To se časem změnilo a pracovat pro naši
diecézi a pro misie můžu na plný úvazek. Musím také dodat, že do chvíle, než dostanete možnost být aspoň
na chvíli v misiích, není obraz úplný. Od té chvíle pak žijete jinak.
4. Zaujal tě poslední dobou nějaký film, kniha, výstava apod.?
Knihy mám stále velmi ráda a jsou mými průvodci na cestě. Vedle klasických autorů mám ráda protestantské
autory, kteří v praktických tématech často míří na střed. Takhle naše manželství provázely třeba knihy Láska
a úcta nebo co se týká modlitby a přemýšlení nad osudy našich dětí knížky Garyho Chapmana. Společně
s dalšími přáteli čteme encykliky a exhortace papeže Františka. Ale kniha, která mi tyto měsíce vnáší radost
a povzbuzení do života s Bohem, je Ušpiněná sláva Peta Greiga. Vypráví v ní o historii hnutí modliteb 24-7,
tedy celodenních modliteb, které v jeho farnosti vytryskly jako potřeba před více než dvaceti lety, a o tom,
jak se po deseti letech nezadržitelně měnily v nutnost misie. Jedná se přesně o to, co najdeme na konci
evangelií – z pobytu v Boží přítomnosti odcházíme naplnění touhou předávat, co jsme zadarmo dostali.
5. Co tě v životě těší, a co tě (dlouhodoběji) trápí?
Úplně první věc, která mě napadá, je, jak moc mě těší pohled na naše syny. V tyto dny společného
intenzivního pobývání pod jednou střechou jsou to někdy už náročné chvilky, ale ten převažující pocit je
radost. Neumím to víc popsat, nejsou to nějaké zvláštní vlastnosti nebo jejich zásluhy. Je to radost mámy
z dětí, ať jsou jakékoli. Trápí mě… asi můj častý nedostatek trpělivosti a klidného očekávání tváří v tvář
druhým. To platí vůči lidem i vůči Bohu. Nenechávám se obdarovat a tlačím dopředu svoje nápady, když
ostatní ještě mlčí. A v tom je Pán někdy mistr.
6. Máš nějaký svůj oblíbený verš z Bible, o který by ses s námi podělila?
Mou nejoblíbenější knihou z Bible je Tobiáš. Mám ráda příběhy. A tohle je příběh o Boží věrnosti, blízkosti,
i když se zdá, že je Bůh daleko a mlčí. Hlavní postavy jsou dost velcí ztracenci – Sára, které umírají manželé
jeden za druhým, Tóbit, který potřeboval „dostat lekci“ za svou věrnost Božím zákonům, která ho naplňovala
tak trochu pýchou,… Jsou tu období opuštěnosti i až fyzické Boží přítomnosti v osobě archanděla, který
nenápadně doprovází Tobiáše na jeho cestě do neznáma. A to mě naplňuje nadějí, že tak to může být i na
mé cestě.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
YouTube kanál Pastoračního střediska
Pastorační středisko má svůj YouTube kanál. Stačí na www.youtube.com napsat Pastorační středisko ČB.
A pak už jen vybíráme ze široké nabídky. Kanál je stále aktualizován a doplňován. Najdeme zde tyto playlisty:
Svědectví: Životní příběhy s Bohem: Životní příběh s Bohem Melanie Magdové, Životní příběh s Bohem
Kateřiny Chalupové
Děti 0 – 12 let: Nedělní evangelium pro děti
Mládež 13 – 26 let: Myšlenky na týden; Světové setkání mládeže s papežem; Akce pro mládež; Hudba ke
chvále Boží
Dospělí 27 – 64 let: Nedělní kázání pro dospělé; Duchovní strava odjinud; Misie a evangelizace
Senioři: Pozdrav lásky a požehnání; Misie a evangelizace; Nedělní kázání pro dospělé
Ale ještě více najdeme v seznamu videí, např. virtuální Diecézní setkání mládeže nebo virtuální Velikonoční
triduum 2020.
Květen – měsíc Panny Marie
V měsíci květnu, ve kterém se všichni obracíme k Panně Marii, jsme pro vás za jednotlivá centra připravili,
nebo našli spoustu podnětů. Pokusíme se vám je tady přinést pohromadě:
 Na webu cirkev.cz najdete pěkný článek o úctě papežů k Panně Marii a modlitbě růžence
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200428modlitba-ruzence-a-papezove
 List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-04/list-svateho-otce-vsem-vericim-k-mesicikvetnu.html
 Diecézní centrum mládeže na YouTube kanálu Pastoračního střediska připravilo – Pomodli se se
mnou desátek - https://www.youtube.com/watch?v=xz7aUXektRg&t=551s
 Pro děti můžeme najít pracovní listy, doplňovačky, obrázky o Panně Marii, písničky aj. na:
https://deti.vira.cz/clanky/panna-maria-pracovni-listy či na: http://mojeduha.cz/clanky/vir_deti
 Missio – Na uvedeném odkazu je možné si stáhnout hezky ilustrovanou 16stránkovou brožurku
Misijní růženec. https://www.missio.cz/aktuality/novy-misijni-material-misijni-ruzenec/
 Od 4. do 12. května se věřící naší diecéze mohou zapojit do novény k Panně Marii s otcem biskupem.
Na stránkách www.bcb.cz nalezneme Pastýřský list otce biskupa Vlastimila a novénu – devítidenní
modlitbu za odvrácení pandemie. Tam také můžeme sledovat živé přenosy bohoslužeb, které bude
otec biskup konat s kněžími jednotlivých vikariátů ve vybraném poutním místě vždy od 17:30. A ve
středu 13. května 2020 v 17:30 se uskuteční slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
v poutním kostele na Dobré Vodě u Nových Hradů.
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CENTRUM PRO KATECHEZI
Pokračování video katechezí pro mladší a starší děti
Martina Fürstová již dlouho připravuje mini katecheze na neděle pro mladší i starší děti, které můžeme
nalézt na webu Pastoračního střediska nebo na společném webu katecheze.cz. Ale protože v čase
zavedených opatření nenašly tyto katecheze své plné uplatnění, začala Martina ještě v postní době natáčet
video katecheze pro děti. Ke zhlédnutí jsou na webu https://prolidi.bcb.cz/ nebo na YouTube kanálu
Pastoračního střediska. Pro starší děti natáčí video katecheze Markéta Grillová.
Virtuální Noc kostelů
Noc kostelů je letos přesunuta na pátek 12. června.
Pastorační středisko ČB se letos chce zapojit do Noci kostelů virtuálně. Proto chceme připravit předem
program, který bychom ten den nabídli ke zhlédnutí a který bude na YouTube kanálu PS. Zatím máme
v plánu toto:
1. pozdrav lidem od biskupa Pavla
2. katecheze pro děti o významu kostela a symbolech
3. mše sv. online z kostela v Dubném od 17.00
4. výstav Nejsvětější svátosti online tamtéž a adorace
5. přednáška online od prof. Weise o Božím služebníku biskupu Hlouchovi
6. přednáška o sv. Janu Nepomuckém od P. Špiříka a prohlídka kostela sv. Jakuba a kostela Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Vojtěcha na Zelené Hoře
7. prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci a klášterního kostela tamtéž od probošta Ivo
Prokopa
8. prohlídka kostela Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích od Ing. Míchala
9. prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech
Pořadí se může měnit. Postupně budeme doplňovat a upřesňovat, ale pro rychlou informaci by toto mohlo
být výchozí.
Odložení semináře Katecheze Dobrého pastýře
Seminář se odkládá na termín 19. - 20. 9. Původně mělo být první setkání v červnu.
Diecézní pouť v sobotu 3. 10. 2020 „Vzhůru, pojďme k vodám.“
Diecézní pouť se stále plánuje a připravuje podle již dříve představeného programu (viz číslo Mikuláš 2/2020)
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. Lze
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
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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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.
Vikariát Tábor
Táborský vikariát všechny zve na svoji Vikariátní virtuální pouť.
Pouť bude v pondělí 18. 5. 2020 od 9:00 a bude nejen pro děti. Živý přenos bude na
www.klokoty.cz.

CENTRUM PRO RODINU
Koncert rodin online 14. 5. 2020
Pozor změna termínu z důvodů konání závěrečné modlitby novény - Koncert
rodin on-line se koná 14. 5. v 18:00, ke zhlédnutí na YouTube kanálu Pastorační
středisko ČB.
K Mezinárodnímu dni rodin chystá Diecézní centrum pro rodinu ve spolupráci se
Soukromou základní uměleckou školou Natanael Koncert rodin. Děti se svými
rodiči nebo dalšími příbuznými nacvičovaly společně skladby, které právě v tento
den zaznějí. Více na www.szusnatanael.cz; www.dcr.bcb.cz.
Malujeme, tvoříme, viru se nebojíme...
Je tady nová fotogalerie pro úsměv a proti strachu
http://www.dcr.bcb.cz/Fotogalerie/fg/Fotogalerie-pro-usmev-aproti-strachu
Děti se dívají na svět očima, které nám už trochu chybí.
A nemusí to být jen obrázky. Dá se i něco vymodelovat, něco vyfotit
(i nenamalovaného), něco natočit (to už tedy nebude fotogalerie,
ale nevadí). Prostě pošlete na dcr@bcb.cz to, co máte, jak se s nouzí potýkáte, jak se dá zahnat strach, jak
udělat doma druhému radost, jak pomoct i jinde než doma, kdo je můj vzor…to už víte přece sami, nejen
velcí, ale i malí… A také k tomu dejte prosím popisek, křestní jméno a věk. A bude to galerie světa.
Christus vivit
K dispozici jsou:
- materiály k CHV: https://admont.cirkev.cz/s/SkR3BCR5jDezFBD
(v odkaze naleznete metodické úvody, vypracované kapitoly, zamyšlení, aktivity, konverzační karty…)
- e- kniha Christus vivit ke stáhnutí zdarma od karmelitánského nakladatelství:
https://knihazdarma.ikarmel.cz/
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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Byli bychom rádi, kdyby se materiály dostaly co nejdále, ať se co nejvíce využijí jak do rodin, tak při práci
s mládeží, do společenství, pro osobní potřebu…
Duchovně relaxační pobyt pro rodiny, Dům sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020
Dobrá Voda u Hartmanic leží v krásné přírodě, nabízí se velké množství výletů. Objekt k ubytování leží vedle
kostela sv. Vintíře, kde je umístěn pozoruhodný skleněný oltář výtvarnice ze Zbraslavi u Prahy, Vladimíry
Tesařové, v sousedství je židovské muzeum Dr. Šimona Adlera.
Na pobyt rodin je možné se ještě přihlásit, dotazy na dcr@bcb.cz, popř. t. č. 731 402 981.
Na webových stránkách www.dcr.bcb.cz nalezneme další důležité informace, např. cenové podmínky domu
Sv. Vintíře. Stravování: celá porce 220Kč/den, poloviční 130Kč/den

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Pozvánky přímo pro mladé:
Na webových stránkách jsou vždy k určité události přiložené další potřebné informace, zvlášť co se týká
přihlašování.
In víkend v Prachaticích 12. 6. – 14. 6. 2020
Víkend je určen pro dívky od 13 do 18 let.
- doporučený příspěvek 350 Kč

Tábor pro děti na Hosíně - Cesta kolem světa s Aslanem 12. – 17. 7. 2020
Pozvánka pro děti, které chtějí prožít nezapomenutelné prázdniny plavbou kolem světa. Čeká
na ně tábor plný dobrodružství, kamarádů, výletů, modlitby, her, ale také velká závěrečná
bitva.
- věkové rozhraní účastníků: 7 až 12 let
- ubytování: ve vlastním stanu, popř. děti od 7 - 9 let v budově. Kapacita je 30 účastníků.
Celková cena je 1800 Kč ve dvou platbách, záloha 1000 Kč. O průběhu platby budete informováni emailem.
Tato záloha je v případě odhlášení nevratná. Doplatek bude v hotovosti na začátku akce.

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI
Missio na instagramu
Po Facebooku, Youtube a Twitteru začínáme nově působit také na Instagramu: pmd_missio_cz!
Životní příběhy s Bohem
Na našem novém YouTube kanálu Pastoračního střediska se pro vás snažíme připravovat nejrůznější
povzbuzení do této doby. Vedle katechezí a videí pro mládež zde také najdete rubriku Životní příběhy
s Bohem. Prvním člověkem, který na naši prosbu kývnul, je misionářka Melánie, kterou cesta s Bohem
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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zavedla až do španělského Madridu. Chtěli bychom, aby vás její a další příběhy povzbudily i na vaší cestě
s Bohem. A budeme rádi, pokud se budete chtít o váš příběh s ostatními. V tom případě směle pište na
missio@bcb.cz a domluvíme se, jak na to.
https://www.youtube.com/watch?v=XNVMKgA5_68&list=PLx56oz08V3KVOzOhDsGNBZ1N7y2OVE8FK
Květen a modlitba misijního růžence
V měsíci květnu bychom vás chtěli povzbudit k modlitbě růžence. Pokud ale mluvíme o misiích, nebude to
růženec ledajaký. Barevná zrnka na speciálním misijním růženci nás upomínají, že na světě nejsme sami.
V zeleném desátku mohou vaše myšlenky zabloudit do Afriky, ve žlutém se přimlouváme za obyvatele Asie,
v bílém za nás Evropany, modrém za Austrálii Oceánii a v červeném za Ameriku. Svět i srdce Panny Marie
jsou veliké a modliteb a potřeb lidí je několik miliard. Připojme se k Marii a otevřeme svá srdce i pro potřeby
dalších nejen křesťanů po celém světě... Na uvedeném odkazu je možné si stáhnout hezky ilustrovanou
16stránkovou brožurku Misijní růženec.
https://www.missio.cz/aktuality/novy-misijni-material-misijni-ruzenec/
Svatý Misionář
V dubnu ve Svatém misionáři přibyl příběh o sv. Petru Chanelovi, v květnu to bude sv. Klement Maria
Hofbauer, redemptorista a rodák z Tasovic. Příběhy jsou opět vyprávěné s pomocí obrázků kreslených dětmi.
Ke stažení jsou na YouTube kanálu Svatý misionář. Do rubriky Svatý misionář pro měsíc červen jsme vybrali
misionáře sv. Jana Nepomuka Neumanna (liturgická památka připadá na 19. červen). Naskenované obrázky
z jeho života mohou děti posílat do 31. května (nejlépe JPG 300 dpi) do Národní kanceláře
PMD: https://www.missio.cz/kontakty/narodni-kancelar-pmd/ pod heslem "Svatý misionář".
Projekt měsíce května – pomoc do Velkého semináře St. Matthias Mulumba Tindinyo v diecézi Eldoret
v Keni
Keňský seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo patří mezi stabilní a dlouhodobé projekty podporované
českými dárci PMD. V současné době v něm studuje 112 bohoslovců. Semináře v misijních zemích se
vyznačují tím, že kromě standardní kněžské formace vedou budoucí kněze také k tomu, aby se uměli
postarat o své živobytí a byli schopni svým budoucím farníkům poskytnout nejen duchovní podporu, ale
i službu materiálního charakteru. Od drobných oprav až po odvoz do nemocnice. Tento projekt můžete
podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 30 – KEŇA.

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY
ZDISLAVSKÉ JUBILEUM S BOŽÍM SLOVEM
Měsíc květen lze také prožít v blízkosti sv. Zdislavy, jejíž památku 800 let narození v tomto roce slavíme.
Česká dominikánská provincie připravila rozjímání na každý den měsíce května, ke stažení také na našem
webu: https://prolidi.bcb.cz/ a na http://op.cz/. Jedná se o rozjímání bratří a sester z dominikánské rodiny
nad Božím slovem na květen 2020.
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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PROF. M. WEIS ONLINE NA TÉMA „DUCHOVNÍ PORTRÉTY OSOBNOSTÍ ČESKÝCH
A SVĚTOVÝCH DĚJIN“
Prof. Martin Weis v online živém vysílání na You Tube kanálu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Dubném na téma „Duchovní portréty osobností českých a světových dějin“
každou středu od 18:00 do 18:30
6. 5. 2020 Johanka z Arku, kacířka nebo světice?
13. 5. 2020 Jan Nepomucký a jeho kat
20. 5. 2020 Jenovéfa z Paříže, ochránkyně proti morové ráně
27. 5. 2020 - Anežka Česká, aneb princezna řeholnicí
3. 6. 2020 - Anděl z Dachau, mučedník blíženecké lásky

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).
Duhový výr
Duhový výr je nově zavedená sekce redakce Duhy na webu mojeduha.cz –
http://mojeduha.cz/clanky/DUHOVY_VYR. Najdeme tam různé inspirace vztahující se přímo ke koronaviru,
např. pracovní listy Kuba v karanténě nebo Omalovánkový dračí příběh od Jany Andréskové „Jak zvítězit nad
drakem Koronem“ pomohou dětem pochopit, co je karanténa a vyznat se v tom, co cítí, když nemůžou do
školky, za babičkou a dědou, …
V květnu se nechme inspirovat Pannou Marií …

KATECHEZE.CZ
METODICKÝ PORTÁL PRO KATECHEZI A NÁBOŽENSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Na tomto webu najdeme didaktické materiály pro katechezi a výku náboženství. Web funguje ve spolupráci
Katechetické sekce ČBK s podporou diecézních katechetických center.
https://www.katecheze.cz/

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
http://btm.cz/
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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Bůh je s námi
První z řady filmů, které pro vás připravila Brněnská tisková misie.
Jedná se o bezplatný animovaný film pro děti. Film po kliknutí najdete zde:
Elektronické pohlednice
POZOR! Nové kategorie pro zasílání e-card. Využijte nové nabídky zasílání online
e-pohlednic z našich letáčků: Přehled všech kategorií
Domácí zpívání
Děti si mohou doma zazpívat a přitom i zacvičit. Čtyři písně na CD23 – Radost světem
roznáším – jsou ukazovací a jsou na VIDEU na Youtube: Je velký náš Bůh – Kdo stvořil
mihotavé hvězdy – Pam, pam, pampelišky – Muž moudrý
Je zde i ukázka dvou dalších písní: U zelené přesličky – Usnul již celý náš dům - Písně byly vydány na CD23 –
Radost světem roznáším – jejich AUDIO upoutávky jsou na webu BTM. Audio CD i se Zpěvníkem (s textem
a akordy) lze objednat na BTM. Můžete zde objednat i další písně pro děti.
Kde je Bůh v době koronaviru?
NOVINKA K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ! V této úderné knize John Lennox, profesor na univerzitě
v Oxfordu, přezkoumává současnou krizi ve světle různých světonázorů a mluví o své
zkušenosti křesťana, díky které prožívá pokoj, oporu a naději.
Formát 110 × 178 × 6 mm, brožovaná, 64 stran, doporučená cena 79 Kč.

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

KNIŽNÍ A JINÉ NOVINKY
Neváhejme a nakupujme, při nákupu přes internet jsou zajímavé slevy.

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757 On-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz
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Papež František – Gianni Valente - Všichni jsme misionáři
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. Brož., 80 s., cena 135
Stormie Omartianová - Síla rodičovské modlitby
Nové revidované vydání
Další kniha od autorky Síla manželčiny modlitby. Tentokrát povzbuzuje k vytrvalé a usilovné
modlitbě rodiče. "Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět
a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech stran. Když se
však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a svoláváme Boží moc v jejich prospěch."
Brož., 232 str., 125 x 200 mm, 235 Kč

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
http://www.kna.cz/
zasilky@kna.cz
Louis de Wohl - Longinovo kopí
Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky
a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh
nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích
nejméně známých účastníků – voják Longin, který do boku Krista na kříži zabodl kopí.
Vynikající beletrista Louis de Wohl pokládal Longinovo kopí za své největší literární dílo.
vazba: brožovaná, 400 stran, 399 Kč, 2. Vydání
Martina Špinková, Lene Mayer-Skumanzová - Velká dětská Bible
Velká dětská Bible je určena těm, kteří odrostli jednoduchým biblickým převyprávěním, ale
skutečná Bible je pro ně zatím velkým soustem. Poutavé a jen málo upravené příběhy mají
stručné úvody, které vysvětlují, jak se žilo v biblických dobách. Prožitek z četby prohlubují
podmanivé ilustrace Martiny Špinkové.
Knihu ocení děti a rodiče při samostatném i společném čtení doma. Ve školách,
v církevních společenstvích i jinde díky ní lépe poznají základy evropské kultury. Stane se
vhodným průvodcem pro ty, kdo toho o Bibli mnoho nevědí a hledají přiměřený text, který je do ní uvede.
Radost z ní budou mít kmotři (a nejen oni) při hledání hodnotného dárku. V biblických příbězích nacházíme
sami sebe: svou lásku, naději a víru, strach, vášeň, touhu, zradu i důvěru. Vstupme do tohoto dobrodružství –
stojí to za to! Počet stran: 376, vazba: vázaná, 599 Kč
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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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:
Odpuštění - Guy Guilbert
Jak odpouštět v rodině, ve vztazích a jaké nástroje k tomu nabízí církev? Herec Jiří Miroslav Valůšek čte knihu
francouzského kněze Guy Gilberta "Odpuštění". Cena 135 Kč.
Otčenáš - Tomáš Špidlík
V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější v životě
křesťana. Cena 136 Kč.
Duchovní doprovázení podle sv. Jana - Patrick Crasta, OFMCap
Co obnáší duchovní doprovázení? Kdo je duchovní průvodce a jak mají s doprovázeným na cestě hlubšímu
pochopení evangelia společně postupovat? Cena 135 Kč.
Přítel Stesk - Zuzana Nováková
Zatímco maminka je zahlcena starostmi o rodinu, dospívající Viktorka se utíká ke svým veršům. Příběh
o udavačství, hrdinství, hořkosti, lásce a hledání svobodného života. Brněnská spisovatelka a básnířka Zuzana
Nováková (*1943) se ve své poslední knize vrací do dětství v Kloboukách u Brna. Její otec, katolicky
orientovaný básník a dramatik Václav Renč, byl v 50. letech 20. století komunisty na dlouhá léta uvězněn
a jeho manželka se třemi dětmi našla útočiště na zdejší faře u P. Ladislava Simajchla. Cena 135 Kč.
Připravuje se:
Píseň o Bernadettě - Franz Werfel

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI SLUŽBU.
VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH
Aktivity Pastoračního střediska
Virtuální diecézní setkání mládeže
Diecézní setkání mládeže bylo připravované v Českých Budějovicích. Nemohlo se však uskutečnit fyzicky,
proto otec Tomas se spolupracovníky, včele s Petrou Pletánkovou a Terezou Pumprovou, utvořili Diecézní
setkání mládeže virtuálně. Začátek setkání byl v pátek 3. dubna v 16:00. Po zahájení všechny mladé pozdravil
otec biskup Vlastimil. Poté následovala křížová cesta, kdy ke každému zastavení natočili mladí lidé své
svědectví. V 18:00 byla mše svatá z kostela Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Slovy otce Tomase:
„…budu sloužit sám mši sv. v tomto kostele, ale nebudu sám, vy budete se mnou, budete virtuálně,
v reálném čase přítomní tam, kde jste. Budeme společně chválit Pána a prožijeme Nejsvětější oběť, co
nejintenzivněji můžeme. Jsme Tělem Kristovým, každý jsme údem a tahle jednota nemůže být rozbita
nějakou pandemií.“ Po mši svaté od 19:00 začal program, při němž jsme mohli zhlédnout předem natočená
videa katechezí, svědectví a rozhovorů. Prvním ale byl pořad „Uvolněte se, prosím“, jehož hostem byl Mons.
Pavel Posád, světící biskup českobudějovický a delegát pro mládež. V katechezích k mladým lidem promluvil
otec Pavel Němec a František Žák. Mottem letošního celého setkání bylo „Pravím ti, vstaň.“ Tento verš
nalezneme v Lukášově evangeliu, když Ježíš přichází do města Naim a vidí z jeho bran vycházet pohřební
průvod, při kterém vdova pohřbívá svého jediného syna. A Ježíš právě slovy: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“
vrátí mrtvému život. Otec Pavel Němec promlouval k vysokoškolákům a mluvil o tom, že je potřeba vynést
to, co je v našem životě mrtvé, neužitečné a nabídnout prázdné srdce Ježíši: „Když letos budou Velikonoce
možná trošku zvláštní, o to víc zvláštní je tohleto vynášení mrtvého z mého srdce, abych do něj nechal
vstoupit Ježíše, který oživuje. Ježíš pak vstupuje do té brány, do brány srdce, které je prázdné a vrací se tam
s celým průvodem, protože průvod, který doprovázel mrtvého, aby ho pohřbil, doprovází ho zpátky jako toho,
který žije. Tak otevřme bránu a nechme Ježíše vstoupit, aby k nám promlouval, protože on vidí naši bolest,
naše problémy, naše starosti, naše nedokonalosti a čeká, až jej vyneseme, abychom mu je předložili, aby se
jich mohl dotknout a přivézt mě zpátky živého. A tak se z toho mrtvého může stát nový svědek života, který je
Kristovým svědkem, a velebí Boha.“ Otec František Žák ve své promluvě pro středoškoláky hlouběji rozebíral
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020. Poté následovalo svědectví manželů Hrochových
o tom, jak spojit mladé manželství, studium a dnešní svět. Pak v rozhovoru Petra Steinbauera ze Signálů
hovořil David Rožek, bezpečnostním expert a analytik o terorismu, radikalismu a bezpečnosti občanů.
Poslední částí programu byl Večer chval, kterému předcházelo svědectví mladé dívky o životní zkušenosti
s Bohem. Večer chval byl natočen na Hosíně. Otec Tomas, který celým programem provázel, mladé ještě
pozval na mimořádné vysílání Světového dne mládeže ve studiu „Vstaň!“ na TV Noe, které bylo následující
den 4. dubna od 17:00. -ih-
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Velikonoce s obrázky dětí a obrázky dětí do domovů pro seniory
Ještě v masopustní době jsme na
Pastoračním středisku začali plánovat
akce pro děti, školy i veřejnost. Jedním
z nich
byla
výstava
s obrázky
o velikonočních událostech malovanými
dětmi. Již v únoru jsme požádali
katechety a kněze, aby při výuce
náboženství nebo farních katechezích
kreslili s dětmi obrázky. Děti mohly
znázornit, co se o Velikonocích
v Jeruzalémě dálo, zachytit poslední
události Ježíšova života od Květné neděle
až po zmrtvýchvstání, anebo jak ty
události dnes slavíme v církvi či v rodině.
V Českých
Budějovicích
v kanceláři
Pastoračního střediska se nám na začátku března sešlo opravdu plno pěkných a vypovídajících obrázků.
Mohli jsme tedy začít chystat výstavu – to znamenalo, ke každému dni Svatého týdne dát panely s obrázky
a texty připomínající, co se ten den přihodilo. Interaktivní výstava měla být v klášterní chodbě na
Piaristickém náměstí. Počítali jsme s tím, že chodba bude po celé dny otevřená díky pokračujícím pracím na
rekonstrukci kláštera. A návštěvníci by se při prohlížení výstavy mohli přímo zapojit při drobných aktivitách,
které by prohlubovaly smysl událostí a propojovaly se s životními zkušenostmi. Výstava byla ještě s dalším
programem nebo s prohlídkou kostela Obětování Panny Marie také nabídnutá základním a mateřským
školám v Českých Budějovicích, z nichž některé měly už s námi domluvené termíny.
Ale člověk míní a koronavirus mění. A ten toho změnil mnohem víc, jak všichni dobře víme. Výstavu už jsme
tedy neudělali, ale obrázky nám v kanceláři ležely na stole. A teď co s nimi? Udělaly jsme z nich velikonoční
prezentaci v programu PowerPoint na počítači. Obrázky doprovázely namluvené texty dětí z jedné rodiny. Tu
pak katecheti a kněží rozeslali mailem rodičům dětí, které mají na náboženství apod., aby si ji mohli stáhnout
na svůj počítač a v klidu se na ni podívat a připomenout si tak, co všechno o Velikonocích slavíme, čím jsou
pro nás tak důležité.
Ale obrázků bylo mnohem víc, než mohlo být využito v prezentaci. Žádný obrázek však nezůstal ležet ladem,
všechny jsme využili ještě jinak. Pastorační středisko totiž má ve svém hledáčku všechny věkové kategorie,
a tak vlastně všechny lidi v naší diecézi, a vymyslelo projekt „Děti přejí seniorům.“ Na tuto výzvu se zapojily
další děti a rodiče posílaly a-mailem oskenované nebo vyfocené obrázky jejich dětí. Vytištěné obrázky jsme
ještě na druhé straně listu opatřili velikonočním přáním a posílali poštou do domovů seniorů či jiných
podobných zařízení tak, jak jsme se dopředu s vedením telefonicky domluvili. Vedoucí v domovech pro
seniory či na Městské charitě to vždy přijali s povděkem, že tak pomůžeme udělat radost seniorům, o které
se starají. Většina rodičů s nadšením přijala tento nápad, vždyť i vydařené, veselé a radostné obrázky dětí
toho byly dokladem. Od 31. března do 7. dubna se nám tedy sešlo dalších 98 obrázků. -ihMikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
15

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

Duhový výr - postní doba
Několik katechetů z naší diecéze se zapojilo do skupiny na
Discordu přes internet iniciované a vedené otcem Cyrilem
Havlem a Evou Muroňovou z redakce Duhy. Jsme tak spojeni
napříč republikou a spolu se domlouváme, jak obohatit
duchovní život rodin. Vymysleli jsme křížovou cestu mapující
tuto těžkou dobu s názvem Křížová cesta proti strachu.
Zde předkládám zkušenost se zmíněnou křížovou cestou
z jedné rodiny:
„Děkujeme za tipy, jak strávit Velikonoční svátky, jak je
uchopit v rodinném kruhu, určitě najdeme nějakou inspiraci.
Křížovou cestu proti strachu jsme objevili v neděli při našem
domácím slavení a je fakt dobře udělána... Tím, jak je na
dnešní dobu, tím, že jsme mohli doplňovat, za koho se
modlíme..., že jsme se mohli zapojit a ne jen si to přečíst! To
se opravdu autorovi nebo autorům moc povedlo, vyřiďte pochvalu.“
Virtuální Velikonoce
Ve dnech velikonočního Tridua jsme mohli čerpat z bohatého virtuálního programu z Hluboké n. Vl. Střídaly
se věci pro děti a pro dospělé nebo pro celé rodiny a pro mládež. S Martinou Fürstovou si děti mohly projít
Velikonoce, dále si mohly vyrobit paškál podle videa s Leou Tučkovou, nebo udělat jidášky, … Rodiny se
mohly inspirovat v různých videích, jak prožít Velikonoce v rodině, když jsme nemohli chodit na bohoslužby
do kostela, co uvařit na Zelený čtvrtek aj. Jednotlivými dny nás také provázely katecheze trvalého jáhna
Michala Opatrného. Zajímavé bylo zhlédnutí videa O Velikonocích v Českobudějovickém semináři, kde jsou
bohoslovci z různých zemí, a tak bylo opravdu zajímavé poslouchat velikonoční tradice a zvyky v různých
kulturách. Člověk si tak mohl znovu uvědomit a prohloubit, co je podstatou Velikonoc a vlastně i našich
životů. A k tomu nás také přivedl „Rozhovor s Annou Fürstovou“, která vzpomínala na své Velikonoce
prožívané v dětství a mládí a potom s malými dětmi.
Jednotlivá a další videa si můžete vyhledat YouTube kanálu.
Video katecheze pro děti
Další důležitou věcí, která vznikla jako odpověď na to, že se nemůžeme shromažďovat a scházet na mších
svatých, jsou natáčené minikatecheze. Martina Fürstová z Diecézního centra pro katechezi již několik let
připravuje minikatecheze na každou neděli pro mladší a starší děti, které mohou být využívány třeba
v kostele. Jejich prostřednictvím je evangelium té určité neděle přiblíženo dětem. Ke konci postní doby
Martina začala natáčet video katecheze, v kterých přiměřeným a přitažlivým způsobem přibližuje dětem
evangelium, které se v tu neděli zrovna čte při mši svaté. Rodiče s dětmi se na video mohou v pohodlí
a v klidu domova podívat, porozumět tomu, co se stalo a popovídat si o tom či udělat si nabízenou aktivitu
k prohloubení sdělení evangelia. Pěknou zpětnou vazbu jsme dostali od jedné maminky: „To musí být skvělé
mít kamaráda Ježíše.“ Tak se vyjádřila Ráchelka, když si spolu pročetly katechezi o vzkříšení Lazara.
Mikuláš, květen – červen 2020, 3/2020
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„Dobrý den, naše děti strašně moc rádi luští Vaše křížovky, moc za ně děkujeme i za katecheze pí. Martiny
Fürstové, moc chválíme, moc nám pomáhají při domácí rodinné mši.“
Martina také natočila velikonoční příběh s pomocí dětských obrázků. K tomu zase jiné ohlasy rodičů:
„…, moc děkujeme, Berenika si samozřejmě video s jejím obrázkem oblíbila .... :).“
„… děkujeme za tipy, Barunka měla velikou radost, že její obrázek byl mezi vybranými, dala si s ním velkou
práci. Přejeme hezké slunečné dny.“
Z Diecézního centra pro rodinu
Karanténní Velikonoce
Letošní Velikonoce byly pro nás pro všechny úplně jiné, než všechny předchozí. Ale musím říct, že duchovně
velmi hluboké. Dost možná také tím zastavením, zpomalením a zklidněním (v jistém slova smyslu), které nám
karanténa dopřála. Doma jsme pochopili, že Velikonoce nám tento rok nikdo neudělá. Škola nepřipraví
velikonoční jarmark, v kostele na nás nebude čekat naše místo v lavici, sousedi pro naše kluky neobarví
vajíčka… Jediná možnost, jak mít Velikonoce, je udělat si je sami!
A tak jsme uspořádali jarmark na naší terase. S manželem nás nákup výrobků našich synů stál 230 Kč, ale za
ty chvíle klidu, kdy kluci zalezlí v pokojíčku tajně vyráběli origami, malovali vajíčka a pletli věnce… co bychom
za to nedali!!!  Večer jsme prožili v duchu poslední Kristovy večera. Připravili jsme mytí nohou a postupně
jsme se prostřídali v tom, kdo komu nohy myje. Kluci nejdříve dělali hlouposti a celé to shazovali,
zesměšňovali…(puberťáci), ale když si mytí nohou zažili, naprosto zjihli… Byli překvapeni, jak se neštítíme
jejich špinavých nohou, jak je s láskou a přijetím omýváme… A stejně tak i já s manželem jsme si navzájem
dali zažít odevzdání, otevření, přijetí. Intimita té chvíle je nepřenositelná.
K večeři byl chléb a víno, v té nejjednodušší podobě. Za normálních okolností bych s večeří „suchý chléb“
neuspěla, ale tentokrát mohli kluci ochutnat i víno, a tak ani nic nenamítali. Naopak, celý večer jim začal
připomínat Vánoce – svou výjimečností, jedinečností, silou.
Na Velký pátek jsme brzy ráno vyrazili na křížovou cestu na Dunajovické hoře, jak to děláme už roky.
Tentokrát ale bez třeboňské farnosti, jen naše rodina. A opět to bylo velmi intimní, sbližující a hluboké.
Některá zastavení u kapliček jsem doprovodila textem o křížové cestě, vydané pro děti, psané jednoduše
a srozumitelně. Celý den jsme se pak postili, někdo z nás více, jiný méně, jak to kdo cítil. V každém případě
jsme šli spát hladoví a o to více se těšili na další den. A ten byl taktéž krásný, slunečný, jako celé Velikonoce.
Před polednem volá Ondra: „Dívejte! Labutě!!“ Nahrneme se k oknům a pozorujeme pětičlenné hejno labutí,
jak přelétá nad polem u našeho domu. Nádhera, blankytně bílí ušlechtilí letci. V mžiku však jedna z labutí
padá prudce k zemi. Let se proměnil v pád, pohled na úchvatná stvoření se obrátil v pohled na skonání. Pátá
labuť vzala dráty a ty jí byly osudné. Nemůžeme však jen nečinně přihlížet, cítíme, že je potřeba něco udělat!
Ondra běží do pole podívat se, jestli labuť žije. Já telefonuju do záchranné stanice. A už jede s kotoučem do
pole, přikrýváme labuť dekou, přenášíme jí do kufru auta a vezeme tam, kde jí budou umět pomoci.
V záchranné stanici v Třeboni je takových zraněných zvířat více a my jsme rádi, že máme komu labuť předat.
Provozovatel Honza Nový si stěžuje na příjmy, strádají kvůli vládním opatřením. O labuť se postará, vypadá
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prý dobře a ve stanici už má dvě kamarádky. S dobrým pocitem odjíždíme domů. Nezachránili jsme sice svět,
ale mozaika tisíce drobností utvoří nakonec překrásný obraz.
V podvečer jsme si udělali ohýnek, sešli se u něj, povídali si (to je mimochodem na karanténě taky moc prima
– mnohem víc si povídáme, vyprávíme, vnímáme se!). Pak každý napsal na lístek něco, čeho by se chtěl
zbavit, co ho na sobě mrzí, co považuje za hřích. Všechny jsme vložili do papírové krabičky a nechali jsme
kluky, aby sami navrhli, co by s těmi lístečky chtěli udělat. S velkou radostí je v podstatě ihned spálili v ohni!
Pak každý dostal svíčku a šli jsme kousek od našeho domu, na kopec, kde je od roku 2014 postavena kaplička
v moderním duchu (dřevěná, ve tvaru jehlanu, prostoupena krásou okolních polí). Kluci se trochu báli (hlavně
ti mladší), přeci jen na vsi je večer docela tma. Hvězdné nebe nad námi, obzvláště teplá dubnová noc a světlo
ze zářící svíčky uvnitř kapličky… Víc už nebylo potřeba, dělo se to samo… Zazpívali jsme, pomodlili se
Otčenáš, každý si připálil svou svíčku. Se světýlky jsme pak šli zpátky domů – o strachu nemůže být ani řeč!
Kluci občerstvení, nebojácní, radostní chránili své světýlko a nechávali si vosk kapat po prstech, teplácích,
botách….
Netradičně proběhla nakonec i koleda. Vajíčka jsem poschovávala po zahradě a kluci si je hledali. Vedle těch
slepičích jsem nachystala i vajíčka mýdlová, přišlo mi to pro letošek praktické 
Podobných rodinných Velikonoc plných intimity, víry a síly proběhlo mnoho. Nakonec inspirace k tomu
udělat si svou vlastní sobotní vigilii přišla nejdříve od kmotry našeho nejstaršího syna (také má rodinu
s malými dětmi), a pak z DCR ČB z textů Anselma Grüna. Děkuju za to! Zprvu jsem věděla, že nějak
Velikonoce udělat chci, ale nevěděla jsem úplně jak. Neřídili jsme se striktně vším, co pan Grün a další
navrhli, vybírali jsme si a improvizovali, komponovali náměty do naší rodinné atmosféry, situace. A taky jsme
si pěkně uklidili – celé Velikonoce jsme malovali dům, vymetali pavučiny, třídili věci… Abychom po
Velikonocích mohli začít nový život, nanovo, s čistotou a pořádkem v sobě.
Autor A+V+J+O+T

Dění ve vikariátu České Budějovice venkov
S přípravou obrázků pro domovy seniorů anebo pro Městskou charitu v ČB pomáhala Ludmila Tröstlová,
vikariátní zástupkyně pro vikariát CB venkov. Ta se s námi také podělila o své svědectví.
Střípky z mého putování s obrázky
V úterý 7. dubna jsem nesla obrázky s velikonočním přáním od dětí babičkám a dědečkům do domova
důchodců na sídlišti Máj a do Alzheimercentra v Husově ulici.
Ve Stromovce se bavila tlupa kouřících bezdomovců s rouškami na bradě.
Domov důchodců na Máji byl uzavřen, s čímž jsem počítala. Byla jsem telefonicky domluvena, že jim nechám
obrázky venku. U hlavního vchodu byl košík určený pro poštu. Vložila jsem tam obrázky a zavolala sociální
pracovnici, že si obrázky může vyzvednout. Děkovala za ně a byla za ně ráda. Vzpomínala jsem, jak jsem zde
před časem navštěvovala svého strejdu. Myslela jsem na současné obyvatele domova, a také na ty, kdo tam
někoho mají a nemohou jim ani nic poslat, natož je navštívit. Jaké to je asi utrpení. Byla jsem ráda, že tam
nikoho blízkého nemám.
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Šla jsem na sídliště Vltava, abych předala obrázky v dalším domově. Trochu jsem bloudila. Když jsem se ptala
na cestu, zjistila jsem, že jsem kousek od cíle. Zatelefonovala jsem a obrázky si přišla vyzvednout milá paní,
která byla za obrázky také ráda.
Cestou do kanceláře jsem svoji pouť zakončila v katedrále sv. Mikuláše a věděla jsem, na koho budu letos
o Velikonocích hodně myslet.
Dnes je tomu týden a já se sama sobě divím, jak přesně si to všechno pamatuji.
Lída
P. S.: Na lavičce v parku seděl bezdomovec. Měla jsem k svačině banán. Nedala jsem mu ho. Snědla jsem ho
sama. Teď je mi to líto.

Události ve vikariátu Jindřichův Hradec
V Jindřichově Hradci dětem zadávali úkoly, kdy děti kreslily obrázky a nahrávaly krátké audio-popisy částí
biblických příběhů. Některé najdeme na http://www.proboststvi-jh.cz/index.php?stranka=deti.
Některé úkoly a obrázky se týkaly záchrany Izraelitů z Egypta a 10 ran, kterými Hospodin skrze Mojžíše
a Árona ukazoval v Egyptě svoji moc:

„… Hodně much přišlo do
Egypta a ty otravovaly
Egypt. …“
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Další obrázky jsou velikonoční:

Dění v prachatickém vikariátu
Katecheté v době "virové" nezahálí. Jsou v kontaktu s rodinami ve svých farnostech, vytvářejí materiály pro
webové stránky i virtuální výuku, vzájemně se povzbuzují.... Jak milé je ale obdržet pozdrav i od rodin, viz
níže -lhAhoj Leni,
Posilám pro radost... Dneska jsme měli doma „nábožko“ :-).
První část křížové cesty podle vira.cz. Bavilo je to dost a je to
krásné, k výstavě i k zarámování. Buďte negativní :-)
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Ahoj Leni, posílám celou křížovou cestu, dnes jsme ji dodělali. A k tomu Kubíčkovo výtvor inspirovaný právě
křížovou cestou a pak krásný kříž, který nám udělal na mši a lípnul pod rádio. Někdy jsou to miláčci. Mějte se
dobře. -jv-

Události v pelhřimovském vikariátu
K prožívání doby postní nám v Pelhřimově pomáhaly scénky z biblických postaviček, které se vždy vztahovaly
k textu nedělního evangelia. Takže při soukromé návštěvě kostela jsme se mohli vždy znovu rozpomenout na
nedělní evangelium a nechat se doprovázet jeho myšlenkou po celý týden. Letos v této mimořádné době
v této aktivitě pokračujeme i v době velikonoční.
V několika našich farnostech jsme se ještě v době postní zapojili do projektu z brněnského katechetického
centra s názvem "S Ježíšem na hoře". Zde se k nám mohl přidat každý, kdo se chtěl snažit naslouchat Ježíšovu
programu 8 blahoslavenství a zkusit v jejich duchu také prakticky žít. Protože pak v době pandemie zůstala
většina našich kostelů zavřena, umístili jsme se svolením autorů náměty pro další týdny na webové stránky
našich farností, abychom alespoň tímto způsobem mohli pokračovat, a tak společně prožívat postní dobu.
V Pelhřimově byl kostel otevřen každý den, a tak zde na naši horu průběžně (tiše) přibývaly papírové
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postavičky lidí, kteří přicházejí
naslouchat Ježíšovi. Ale nakonec ani
v zavřených kostelích nezůstal Ježíš
na hoře sám :-) Naše fotografie jsou
toho důkazem. Díky všem, kteří se
rádi připojili a vytrvale pokračovali
i na dálku v našem společném
prožívání doby postní i velikonoční!
-hp-

Scény z biblický postaviček
v pelhřimovském kostele.
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Určitě poznáte,
o kterou neděli jde.
„Když všechny své
ovce vyvede, jde
před nimi a ovce ho
následují, protože
znají jeho hlas.“
(Jan 10,4)
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