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ÚVODNÍ SLOVO K ČÍSLU 6/2020 

 

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

Naposled v tomto kalendářním roce vychází nové číslo našeho Mikuláše. Ale poprvé v novém církevním 

roce, kdy 29. 11. je již první nedělí adventní. Jak advent letos prožijeme? Většinou je to doba, kdy katecheti  

a kněží mají plno práce a shonu s adventním programem pro děti i pro dospělé, s vánočním zpovídáním, 

s roráty, s vánočními hrami, s chystáním Tříkrálové sbírky… Ale je možné, že podobně jako postní dobu 

prožijeme i adventní. Ať to vyjde jakkoliv, kéž si najdeme čas nejen pro druhé, pro své blízké, na pomoc 

druhým, ale také na sebe a na čas s Bohem.  

Nejprve se v rubrice „My představujeme, vy poznáváte“ seznámíte s Ludmilou Tröstlovou, zástupkyní pro 

katechezi České Budějovice venkov. Pastorační středisko vám představí novinky na svém YouTube kanálu 

Prolidi.online. Diecézní centrum pro katechezi předvede novinky, kterými je virtuální příprava 

prvokomunikantů a Audio seriál o křesťanské výchově. Využít také budete moct nabídky na Dušičkovou 

stezku pro děti. S Diecézním centrem pro rodinu zase můžete využít různé možnosti rad, pomoci  

a povzbuzení, jak přežít dobře tuto dobu. Diecézní centrum pro mládež nabídne pozvánku Večeru pro mladé 

online a pozve vás ke Korunce k Božímu milosrdenství také online. A v Diecézním centru pro misie 

a evangelizaci najdeme informace o nové knize o Pauline Jaricot. Nebude opět chybět ani nabídka některých 

organizací a nakladatelství.  

A nakonec vás čeká čtení a ohlédnutí za některými událostmi, které byly opět poznamenány koronavirem. 

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 Ludmilou Tröstlovou, zástupkyní pro katechezi vikariátu České Budějovice venkov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žiji v Borovanech, v rodině hudebníků, ač sama jsem nehudebník. S manželem jsme vychovali 4 syny, máme 

3 snachy a teď v listopadu čekáme, že se nám narodí osmé vnoučátko. Často pobýváme v Novohradských 

horách. 
 

1. Jak a kdy začal tvůj život z víry? 

Věřím v Pána Boha od dětství. 
 

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

Asi nejvíce mě ovlivnil můj strýc – kněz Jan. Od 15 let jsem k němu jezdila na faru, kde jsem se setkávala se 

svými vrstevníky, kteří také byli věřící, což bylo pro mě hodně důležité. My jsme totiž žili na vesnici, kde 

jediné děti v kostele jsem byla já se svými sourozenci. Pro zajímavost: dnes bývá v této farnosti na  

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/


 
 

 

        PASTORAČNÍ OBČASNÍK MIKULÁŠ 
 

   
 

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

Mikuláš, listopad – prosinec 2020, 6/2020                                                                                                                                                                         
4 
 

 

bohoslužbě běžně okolo 20 dětí a někdy se jich tam sejde i 40. U strejdy jsme dělali všechno, co bylo třeba. 

Také jsme chodili na mši svatou, modlili jsme se s ním breviář, zpívali písničky za doprovodu kytary, chodili 

jsme na výpravy. To všechno bylo pro mě nové a nádherné. Nemohu opomenout, že jsem se tam seznámila 

se svým manželem. 
 

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

Jsem katechetka. Už za totality jsme se scházeli po domech a studovali teologii. K výuce náboženství mě 

vlastně přiměly mé děti, když jsem cítila potřebu je s Pánem Bohem víc seznamovat a hledat s nimi cestu za 

Ním. To se zrovna otvíral na Teologické fakultě v ČB katechetický kurz, za který jsem byla moc ráda. 

Pak v naší farnosti onemocněl pan farář, tak jsme se domluvili a začala jsem místo něho učit. A od té doby, 

kromě krátké pauzy, kdy jsem byla na mateřské s nejmladším synem, náboženství vyučuji. Jsem s dětmi ráda 

a mám je ráda. Asi 10 let jsem vikariátním zástupcem. 
 

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

V poslední době jsem četla román „Hana“ od Aleny Mornštajnové a viděla jsem na ČT třídílný film Herec. 

Hana z románu byla Židovka a stala se za války obětí genocidy sice přeživší, ale těžce poznamenaná. Hlavní 

hrdina z filmu páchal neskutečné zlo, až se skoro nebylo možné na to dívat. Ale protože nic není černobílé -  

i Hana zavinila svým jednáním utrpení a smrt několika svých blízkých. A naopak i hlavní hrdina z filmu byl 

obětí. 
 

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

Mám radost z přírody - ze sluníčka, z deště, z barevného listí, z ticha, z modlitby v tichu…. 

Trápí mě pandemie. Že jsme vyvedeni z konceptu. Nevíme, co bude, s čím počítat. 

Nedá se normálně prožívat liturgický rok. Nemůžeme být s dětmi v hodinách náboženství. 

Musíme důvěřovat, že z toho může vzejít něco nového, že Pán Bůh má plán. 
 

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

Takových citátů je spousta. Tak jeden za všechny: ‚Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.‘ 
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

YouTube kanál Pastoračního střediska  
 

Prolidi.online  
 

Určitě nikdo mezi vámi čtenáři není takový, který by nevěděl o našem YouTube kanálu prolidi.online. 

Naopak, že většina z vás na něj pravidelně chodí, je jeho odběratelem a povídá o něm dál, šíří ho a nabízí 

jeho pořady. Je to skutečně výborná věc takovouto všem známou a hojně využívanou formou propagovat 

„duchovní potravu“ a vytvářet mnoho pastoračních aktivit. I když nemálo lidí to stojí značné úsilí, a tak ať 

celému týmu kolem kanálu Bůh žehná. 

Jeho rozdělení není potřeba moc připomínat – najdeme kategorie pro děti, dospělé, mládež a seniory – 

jak pořady odjinud, tak hlavně ty, které vytváříme v naší diecézi.  

Mezi novými věcmi zmíníme přípravu na první svaté přijímání (viz samostatný článek od Diecézního 

centra pro katechezi).   

Nové také je Zamyšlení nad Laudato si pro mládež. Letos si totiž připomínáme 5 let od vydání encykliky 

"Laudato si", (encyklika o péči o společný domov) od papeže Františka, kterou adresoval všem lidem dobré 

vůle). I v této době, ve které se nyní nacházíme, si můžeme uvědomit, jak zranitelný náš společný domov je. 

Může nás to vést k hlubšímu zamyšlení, jaké je naše místo na tomto světě a jak pečovat o to, co je nám 

svěřeno. 

Pořad Pozdrav lásky a požehnání sice není nový, ale za měsíc přibylo víc jak pět dílů. Jedná se o Pozdrav 

lásky a požehnání v době pandemie - pásmo písní a příběhů pro babičky a dědečky nejen v domovech 

důchodců připravili otec Tomas van Zavrel a Lenka Krištofová. Klidně nabízejte a posílejte odkazy i svým 

farníkům, zvláště seniorům a těm, kteří jsou sami, ať i oni mohou přijít na jiné myšlenky plné naděje  

a pokoje. Z Pastoračního střediska jsme jej rozeslali hospicům mobilním i kamenným a postupně domovům 

seniorům po celé republice.  

Pokračují také pořady Týnčiny rozumy nebo Španělština s misionářkou či Životní příběhy s Bohem.  

Novinkou ale bude Korunka k Božímu milosrdenství, na což vás upozorní a pozve pozvánka od Diecézního 

centra pro mládež. Diecézní centrum pro mládež v čele s Petrou Pletánkovou zve tak všechny k modlitbě 

Korunky k Božímu milosrdenství. Boží milosrdenství je obrovské, a proto zvláště v dnešní době, kdy umírají 

lidé na Covid 19, můžeme vyprošovat Boží milosrdenství. 

Tak neváhejme a na YouTube kanál pospíchejme.  
 

 

CENTRUM PRO KATECHEZI 

Pokračování video katechezí pro mladší a starší děti 

Stále, na každou neděli připravují šikovné kolegyně katecheze pro děti. Pro mladší děti připravuje nedělní 

katecheze Mgr. Martina Fürstová, pro starší Mgr. Markéta Grillová. Ke zhlédnutí jsou na webu 

https://prolidi.bcb.cz/ nebo na  YouTube  kanálu Prolidi.online. Nabízejme je, šiřme je dál. 
 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A/featured
https://prolidi.bcb.cz/
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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  

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. 
 

Duchovní obnova o sv. Ludmile virtuálně 

Pastorační středisko Biskupství českobudějovického vás zve na duchovní obnovu, která bude 

probíhat virtuálně v sobotu 14. listopadu. 

Tématem bude výročí 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, které si připomeneme v roce 

2021. Program: Mše sv. v 10:00 živě online z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubném. 

Slouží prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D, který nás po mši svaté seznámí s historií sv. 

Ludmily. Poté následuje program - spojení přes aplikaci Skype. 

Podrobnosti Vám pošleme po vašem přihlášení na duchovní obnovu. Více zde. 

Přihlášky na duchovní obnovu posílejte do 11. 11. na adresu katechetky@bcb.cz. 
 

Virtuální příprava dětí na 1. svaté přijímání a na 1. svátost smíření. 

V mnohých farnostech se na začátku nového školního roku začaly nejen 

setkávání dětí ve společenstvích nebo výuka náboženství, ale také příprava 

prvokomunikantů. 

Jenže přišla druhá vlna pandemie a školy a fary musely být opět zavřené. Jak tedy 

pokračovat v přípravě? 

Aby příprava neustala, přišlo Pastorační středisko s pomocnou rukou, a to s nabídkou lekcí, na které se děti 

spolu s (pra)rodičemi mohou podívat na YouTube Prolidi.online. V sekci nazvanou Příprava na 1. sv. přijímání 

a zpověď naleznou postupně se rozrůstající počet videí, které vybízí k přemýšlení a povídání o tématech, 

které jsou součástí program příprav dětí na přijetí svátostí. Tyto lekce nechtějí být náhradou příprav dětí  

s knězem nebo s katechety, ale pouze doplňující nabídkou. Děti budou více připravené na řádnou přípravu  

a navíc se (pra)rodiče s dětmi mohou sdílet o důležitých tématech a tím naplnit svůj slib, který učinili při 

svatbě a křtu dítěte, že ho vychovají ve víře. Lekce jsou připravené tak, aby se i po pandemickém stavu 

nouze, kdy opět začne řádná příprava, mohli použít jako podpůrný materiál. 

Lekce budou zveřejňovány postupně a vycházejí z metodiky, kterou připravila Mgr. Ludmila Veselá. Mgr. 

Martina Fürstová vede jednotlivé lekce a dětem také připravuje jednoduché testy k opakování hlavního 

tématu každé lekce. Za správné odpovědi na otázky v testu ke každé lekci a jejich zaslání na adresu 

katechetky@bcb.cz dětem pošleme drobnou odměnu. Proto prosím nejen lekce propagujte, ale 

nezapomeňte dětem připomenout, aby poslaly i svou zpáteční adresu. Za to by mohli získat bodové 

hodnocení při řádné přípravě. Můžete se podívat zde. 
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/krizovky-katecheti
mailto:katechetky@bcb.cz
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-11-duchovni-obnova-virtualne-o-sv-ludmile
mailto:katechetky@bcb.cz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KUnLE77E0Iq7VikGeZFrqj7
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Audioseriál „Výchova dětí ve víře“ 

Pastorační středisko se inspirovalo z rozhovoru dvou maminek, které si posteskly jedna druhé, že jsou nejisté 

ve výchově svých dětí ve víře. Rodiče si jistě i vzpomínají, že při svatbě slíbili, že dobře vychovají své děti  

k prospěchu rodiny i církve a při svátosti křtu na sebe vzali povinnost, že ho vychovají ve víře v Pána Ježíše, že 

ho budou učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. K pravdivému dovršení svátosti křtu je 

nutné, aby děti byly vychovány ve víře. Děti mají právo na křesťanskou výchovu. 

Výchova dětí je proces, který se každý rodič teprve učí. Nikdo se totiž nestává svým vlastním rodičovstvím 

odborníkem na výchovu, ale teprve sbíráním zkušeností i nahlédnutím do jiných rodin si rodiče osvojují své 

postoje ve výchově dětí. Někdy se může stát, že celý proces výchovy je náročný a rodiče se v něm cítí nejistí.  

To samé se týká i výchovy dětí ve víře. Audioseriál (posléze i videoseriál) by rodičům mohl pomoci v nalezení 

odpovědí na jejich otázky a možná i nalezení větší jistoty v křesťanské výchově svých dětí. 

Protože se jedná o nelehkou úlohu, přichází Pastorační středisko s audio seriálem a v průběhu roku 2021  

i video seriálem, které budou postupně zveřejňovány na YouTube Prolidi.online. Audio seriál, moderně 

nazvaný podcast, spočívá v čtení článků na různá témata o výchově dětí, které do časopisu Nové město 

napsali odborníci z řad psychologů a pedagogů. Témata budou provázet životem dítěte od početí až po jeho 

dospívání. 
 

Dušičková stezka pro děti 

Katechetka Mgr. Markéta Grillová vymyslela a připravila pro děti DUŠIČKOVOU 

STEZKU plnou informací, zajímavostí a úkolů. 

A nabízí tuto stezku ostatním dětem a rodinám. V příloze najdete pracovní list, kam 

mohou děti zapisovat odpovědi na úkoly a Dušičkovou stezku - na 12 zastavení 

budou informace a zajímavosti a na 11 zastavení otázky a úkoly. 

Můžete dětem připravit zastavení s úkoly na zahradě, v bytě ... anebo si ho děti 

mohou vyplnit doma jen tak. Pracovní list a Dušičkovou stezku najdete na webu Pastoračního střediska.  
 

CENTRUM PRO RODINU 
 

Na telefonu 

Pokud v této obtížné době chcete, můžete si vy i farníci z vašich farností popovídat o svých 

starostech, obavách, jednoduše o sobě, o svém životě.  

K naslouchání je připraveno "ucho" na telefonu 731 402 981.  

Jen prosíme o strpení, nejedná se o call-centrum.  
 

 

Poradenství v DCR i nadále možné! I když je v současné době omezen osobní kontakt, nabízíme poskytování 

poradenství na WhatsAppu, je to o něco víc než jen telefon, můžeme se vidět a poskytujeme ho na stejném 

čísle 731 402 981.    
 

Znovu nastal naléhavý čas pro modlitbu. Je tu nabídka Modlitby v krizi koronaviru  

ze společenství v Augsburgu: 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-11-dusickova-stezka-pro-deti
http://dcr.bcb.cz/clanky/Modlitba-v-krizi-koronaviru.html
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Pane, přinášíme ti v modlitbě všechny, kteří onemocněli, a prosíme Tě za jejich útěchu a uzdravení. 

Buď trpícím nablízku, zvláště umírajícím.  

Prosíme, utěšuj teď všechny, kteří trpí ztrátou milovaných. 

Daruj lékařům, vědcům moudrost a energii.  

Všem lékařům, zdravotním sestrám a pečujícím dávej sílu v tomto extrémním zatížení. 

Politikům a spolupracovníkům zdravotních zařízení dej rozvahu. 

Modlíme se za všechny, kteří jsou v panice, všechny, kteří jsou přemoženi strachem, za pokoj uprostřed 

bouře, za jasný pohled. Prosíme za všechny, kteří mají velké materiální škody nebo se jich obávají. 

Dobrý Bože, přinášíme ti v modlitbě všechny, kteří musí být v karanténě, cítí se osamoceně, nemohou být 

nikým objati. Dotkni se jejich srdce svou jemností. 

Prosíme, aby tato epidemie slábla, aby klesaly počty nakažených, aby se svět mohl vrátit do normálu. 

Dej nám vděčnost za každý den ve zdraví. Nedej, abychom někdy zapomněli, že život je dar.  

Že někdy zemřeme a že ne vše můžeme kontrolovat. Že ty jediný jsi věčný. Že v životě je tolik nedůležitých 

věcí, co se často jako důležité tváří. 

Dej, abychom byli vděčni za mnohé, co jsme mimo doby krize tak snadno přehlédli. 

Důvěřujeme ti. Děkujeme. 

Dr. Johannes Hartl, německý teolog, Augsburg 
 

Už to umíme? 

Ptát se, jakou máte náladu, je asi zbytečné. Coronavirus je tu zas, ale jinak. Leccos 

jsme se na jaře naučili, našli i pozitiva. Ale je to aktuálně jinak, nikdy nevstoupíš do 

stejné řeky, v tom mají klasici pravdu. I věřící, který ví o Bohu ve svém životě, může 

zapochybovat, je zmaten. Je to prostě boj o umění žít. Boj o život, v němž mi může 

být dobře přes všechno to, co nemohu změnit. Něco totiž každý ve své moci má. 

Zveme vás k článku psychologa prof. Jiřího Šípka z FF UK v Praze. Najdete tam kromě jiného třeba  

i následující: „Jediný přepych, který bychom si měli dovolit, je přepych dobrých lidských vztahů. To znamená 

záměrně spolu víc mluvit o hezkých věcech, hledat přátelská témata, chválit se za drobnosti. Tím víc si totiž 

uvědomíme, že nejsme sami..“ -  taková slova jsou Diecéznímu centru pro rodinu víc než blízká. Celý rozhovor 

najdete zde.  
 

Na vlně druhé vlny 

Svou důvěru jsem vložil v Hospodina... 

Modlitba a každodenně žitý osobní vztah s Bohem jsou světlem pro zmatky života. 

Křesťan takto "zavedený" má jistě výhodu oproti jinak orientovanému člověku. Ne 

že bychom mohli pak pyšně říct, že nic dalšího nepotřebujeme. Potřebujeme také 

každodenně rozlišovat (jistě s prosbou o pomoc Ducha svatého), k tomu 

potřebujeme zároveň společenství bratrů a sester a i dar rozumu. To vše v záplavě zpráv a aktuálních 

dezinformacích. Našli jsme podnět s formu přístupnou snad i mladším ročníkům, a tak nabízíme zde. 

Takový názor rozumného youtubera Kovyho sedne i leckterému teenagerovi, který se nachází v odporu proti 

autoritě. V každém případě může odkaz posloužit k mezigenerační debatě. A mluvit spolu se vyplatí. 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://dcr.bcb.cz/clanky/Uz-to-umime.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/psycholog-vlada-chaotickym-rozhodovanim-pacha-skody-ktere-nejsou-videt-124050#seq_no=5&dop_ab_variant=0&source=article-detail&dop_source_zone_name=zpravy.web.nexttoart&dop_req_id=bPD2nIdB2hL-202010150717
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/psycholog-vlada-chaotickym-rozhodovanim-pacha-skody-ktere-nejsou-videt-124050#seq_no=5&dop_ab_variant=0&source=article-detail&dop_source_zone_name=zpravy.web.nexttoart&dop_req_id=bPD2nIdB2hL-202010150717
http://dcr.bcb.cz/clanky/Na-vlne-druhe-vlny.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h1_qokMofoo&feature=youtu.be
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Je dobře, aby dospělý byl vybaven více informacemi než teenager, což není jednoduché, zvlášť v oblasti 

internetu. Přinášíme námět ke vzdělávání dospělých od bratří dominikánů na youtube o fakenews v době 

coronavirové na YouTube kanálu – otevřete zde. 

Debata začíná na kanálu po necelých 8 minutách od začátku, tak prosím poposkočte ručičkou na ukazateli 

času, ať neztratíte trpělivost. Myslím, že nebudete litovat času stráveného poslechem.  
 

Nejste sami jinak 

 

Důležitá informace pro rodiče po ztrátě dítěte, kterým DCR nabízí každý měsíc setkání 

svépomocné skupiny se strukturovaným programem: Přinášíme podněty k tomu, jak se 

vyrovnat s bolestí i v době, kdy se fakticky setkat nelze. Nabízíme a budeme nabízet aktivity 

a společně je pak „užívat“ na internetu. Za říjen aktuálně na  

http://dcr.bcb.cz/udalosti/Nejste-sami-jinak.html Sledujte web i v dalších měsících. 
 

CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
 

Pozvánky přímo pro mladé: 

Na webových stránkách jsou vždy k určité události přiložené další potřebné informace, zvlášť co se týká 

přihlašování.  
 

Večer mladých online 21. 11. 2020 od 19:00 

Sice se nemůžeme setkávat přímo, ale v online světě téměř neexistuje omezení. A proto všem 

mladým, kteří se těšili na večery mladých, můžeme předat radostnou zprávu. Večer mladých 

bude. A kdy? 21. 11. od 19.00. A jak? Online. Mladí se mohou přihlásit na webových 

stránkách prolidi.online, kde také zjistí další informace. Více zde. 

V programu bude: přednáška „Síla Božího slova”, diskuze, tvoření, adorace, chvály. 
 

 

 

 

Korunka k Božímu milosrdenství 

Diecézní centrum pro mládež nezahálí, a tak má pro nás novinku - pořad Korunka k Božímu 

milosrdenství. Vysílání začne od neděle 8. listopadu. Součástí modlitby také bude svědectví 

Boží milosti. Více zde. 

 
   

 

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 

V srpnu 2021 se mělo konat Celostátní setkání mládeže (CSM) v Hradci Králové. 

Na základě nepříznivé situace ohledně Covid-19 a rozhodnutí biskupů, se Celostátní 

setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201022celostatni-setkani-mladeze-se-presouva-na-

srpen-2022; https://www.facebook.com/csm2021 

Prosíme o zveřejnění informací k CSM na Vaše weby (FB, Instagramy). 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/watch?v=FIqdkxMgGFc&ab_channel=Dominik%C3%A1nsk%C3%A18
http://dcr.bcb.cz/udalosti/Nejste-sami-jinak.html
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-11-vecer-mladych-sila-boziho-slova-online
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-11-korunka-k-bozimu-milosrdenstvi
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201022celostatni-setkani-mladeze-se-presouva-na-srpen-2022
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201022celostatni-setkani-mladeze-se-presouva-na-srpen-2022
https://www.facebook.com/csm2021
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30 let od založení Sekce pro mládež 

V měsíci říjnu si také připomínáme 30 let od založení Sekce pro mládež. K tomuto výročí vzniklo krátké video, 

které můžete zhlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=8V-IsohIhJg 
 

CENTRUM PRO MISIE A EVANGELIZACI 
  

Nová kniha o zakladatelce PMD Šíření víry Pauline Jaricot 

Modlitba růžence byla nejen v měsíci říjnu naší spojnicí, neboť nás spojuje pořád. 

Přesně tak to před 200 lety s Boží pomocí vymyslela zakladatelka PMD Šíření víry 

Pauline Jaricot. Misionáři i my potřebujeme modlitbu za ochranu a odvahu pro to, co  

s Boží pomocí děláme. A lidé, k nimž jsme poslání, potřebují modlitbu, aby Boží slovo 

mohlo být hlásáno otevřeným srdcím a mohlo proměňovat životy. 

Kniha o zakladatelce Papežských misijních děl je vydána společně  

s nakladatelstvím Petrinum – je k dostání u nás na Pastoračním středisku, v národní kanceláři i v redakci 

Duhy. Misijním růžencem z Filipín nás všechny zdraví naše milé sestry z kláštera v Calambě. K nahlédnutí zde. 
 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI A NABÍDKY 
 

ČERVENÁ STŘEDA 
 

https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda 

Třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru – Červená středa – se uskuteční ve středu 25. 

listopadu 2020. 
 

V Praze proběhne dle aktuálních epidemiologických opatření mezinárodní konference o pronásledování pro 

víru ve třetím světě, kterou bude možné sledovat od 13h online na https://www.facebook.com/IKDPcz/.  

Jak se lze zapojit? 

Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci - ve společenství nebo doma. 

 uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované  

 nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad. 

 zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma 

 zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci 

 přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody 

Konkrétní tipy a inspirace najdete v aktuální informační brožuře ke stažení zde. 

Materiály ke stažení (průběžně doplňujeme): https://admont.cirkev.cz/s/DoeKPrwKfFbktxz 

Napište nám o Vaší akci, kterou chystáte: https://forms.gle/NRiHDgVM2GmuUZgR8 

Místa zapojená do Červené středy (a to třeba i u Vás doma), o kterých nám napíšete, budou zobrazována na 

interaktivní mapě. 
   

 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.youtube.com/watch?v=8V-IsohIhJg
https://www.missio.cz/aktuality/pauline-jaricot-mala-holka-ktera-vykonala-velke-dilo/
https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda
https://www.facebook.com/IKDPcz/
https://admont.cirkev.cz/s/jSqNpL3TEyjnxmr
https://admont.cirkev.cz/s/DoeKPrwKfFbktxz
https://forms.gle/NRiHDgVM2GmuUZgR8
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PROF. M. WEIS ONLINE NA TÉMA „ČESKÉ NEBE“ 
Mimořádná nabídka živého vysílání prof. Martina Weise v cyklu ČESKÉ NEBE:  

3. 11. 2020   Patronka Slezska sv. Hedvika Slezská 

Přednášky jsou vysílány každé úterý vždy od 18:00 hodin do cca 18:45 na webové adrese www.dubne.cz. 
 

Další přednášky: 

10. 11. 2020 Svatý Prokop 

17. 11. 2020 Svatá Anežka Česká 

24. 11. 2020 Ctihodná Mlada – Marie 

1. 12. 2020 Svatý Zikmund 

Následovat budou další postavy našich domácích světců a světic. 

 Na adrese weis@tf.jcu.cz máte možnost navrhnout svého oblíbeného národního světce (či světici), o kterém 

byste chtěli přednášku. 
 

KOMENTÁŘ K NOVÉ ENCYKLICE PAPEŽE FRANTIŠKA FRATELLI TUTTI 
Na svátek sv. Františka z Assisi byla ve Vatikánu představena nová encyklika papeže Františka: Fratelli tutti. 

Bratrství a sociální přátelství jsou podle Svatého otce způsoby, jak se dá za přispění všech - lidí a institucí - 

vybudovat lepší, spravedlivější a mírumilovnější svět. Název “Fratelli tutti“ (dosl. „všichni [jsme si] bratry“) 

pochází z textu "napomenutí" sv. Františka z Assisi a nepřekládá se do žádných jazyků. 

Enyckliku do českého jazyka překládá P. Jaroslav Brož a vydá ji Karmelitánské nakladatelství. 

Na YouTube kanálu Poutní místo Lomec nabízí P. Josef Prokeš komentář k této nové encyklice. 

https://www.youtube.com/watch?v=cuyg74eA56M&list=PLmTG1ecR3a_SRKcWwepZfa3ZJFVbG6_rm  
 

DISKUZNÍ FÓRUM O STAVU A BUDOUCNOSTI NÁBOŽENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 
Diskusní fórum proběhlo 29. 10. 2020 od 9.30 do 14.00 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity online. 

Zúčastnilo se ho 15 aktivních účastníků - 5 zástupců akademického prostředí, 5 zástupců institucí církve (ČBK, 

diecéze), 5 pedagogů gymnázií a základních škol a katechetů působících ve farnostech. Vstupním impulzem  

k diskuzi byl přednesený referát s otázkami doc. Ludmily Muchové. Účastníci se domluvili, že mají zájem 

v podobném formátu setkání pokračovat, o čemž budeme také informovat. 
 

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). 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/kostel/
mailto:weis@tf.jcu.cz
https://www.youtube.com/watch?v=cuyg74eA56M&list=PLmTG1ecR3a_SRKcWwepZfa3ZJFVbG6_rm
http://mojeduha.cz/
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VÝJIMEČNÉ PŘEDPLATNÉ !!!VÝJIMEČNÝ STAV!!! 

Objednejte si předplatné časopisu DUHA za 120 Kč pouze na dobu výjimečného stavu.  
 

Toto předplatné obsahuje: 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ S PŘÍBĚHY NA KAŽDÝ DEN 

Adventní kalendář s vystřihovánkou betléma a příběhem na každý den o starém šnekovi, kterého začne 

někam táhnout jeho bolavá nemocná noha a on se vydá na cestu. Hádejte kam! (Samostatně za 86 Kč) 
 

ZPĚVNÍČEK – ADVENTNÍČEK: Zpěvníček adventních písní, které vybral Tomáš Krejčí – domů i do kostela. 

(Samostatně za 25 Kč) 
 

SANTA, SVATÝ MIKULÁŠ NEBO STREJDA?: Malá pomoc, abychom si je nepopletli… (Samostatně za 15 Kč) 
 

PŘÍBĚH O ZVLÁŠTNÍ HVĚZDĚ: Vánoční knížečka, kterou můžete někomu darovat s ilustracemi Patricie 

Koubské. (Samostatně za 25 Kč) 
 

Objednat můžete zde. Nebo na webu: https://petrinum.com/ - předplatné 2020/2021 – výjimečné 

předplatné 

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/ 
  

Brněnská tisková misie přichází s vánoční nabídkou, kde můžeme najít různá vánoční přání a vánoční texty. 
 

Z dalších produktů stojí za upozornění:  
 

 

Prkýnko  

1.  Korintským 13  "Velepíseň lásky" - Bukové prkýnko z Vyšočiny s biblickým veršem má 

rozměry: délka 26 cm, šířka 11 cm 
 

Měsíční diář na rok 2021 s biblickými verši. 

Přehledné měsíční kalendárium vám poskytne dostatek místa pro poznámky.  

Cena: 19 Kč 
 

Nástěnný kalendář 2021 - Podivuhodný život zvířat 

Nástěnný kalendář s biblickými verši a krátkými úvahami. Formát A3 po pověšení. Fotografie v kalendáři 

doplňují krátké texty, z kterých se dozvíte řadu zajímavostí o zobrazených zvířatech. Kalendář je vytištěn na 

1oo% recyklovaný papír. Cena: 55 Kč. Možnost nahlédnutí jednotlivých stránek je možné ZDE 
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://petrinum.com/predplatne-20202021/628-vyjimecne-predplatne-pro-vyjimecny-stav.html
https://petrinum.com/
https://www.katecheze.cz/
http://btm.cz/
https://www.btm.cz/user/related_files/kalend_____2021.mp4
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Pohlednicový kalendář pro rok 2021 

Stolní pohlednicový kalendář na rok 2021 s biblickými aforismy Pavla Kosorina (na zadní straně pohlednice) 

Vytištěný na recyklovaný papír. Cena: 49 Kč. 
 

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST 
 

http://www.dumbible.cz/  

https://www.bibleshop.cz/ 
 

Dny Bible 2020 – Radost z dávání 

Písmo svaté se sice otevírá a čte při každé bohoslužbě, ale možná si ani vždy neuvědomujeme, 

jaká je to přednost, že k nám skrze Bibli promlouvá sám Bůh. Apoštol Pavel napsal: 

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti  

a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ (Ř 15,4) 

Podzimní DNY BIBLE vyhlašuje Česká biblická společnost již od roku 1993. V mnoha farnostech 

a církevních společenstvích se stalo dobrou tradicí, že v posledních měsících roku věnují jednu 

neděli tematice Bible. 
 

Průvodce Biblí – předobjednávka 

Ke konci listopadu bude opět k dispozici oblíbený Průvodce Biblí. 

Nově revidované a rozšířené vydání světového bestselleru je vázáno v pevných deskách, 

doporučená prodejní cena je 990 Kč. Při objednání do 10. listopadu Vám nabízíme možnost 

objednat za výhodnou předobjednávkovou cenu 590 Kč. 
 

 

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 
 

Stormie Omartianová - Vánoční zázrak  

Známá americká autorka tentokrát opustila své obvyklé téma modlitby za druhé a sepsala 

dílko, v němž vypráví události Kristova narození současným jazykem. Součástí každé kapitolky 

je úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může provázet dobou adventní, ale nabízí se  

i jako milý vánoční dárek. váz., 128 s., 249 Kč 
   

 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.dumbible.cz/
https://www.bibleshop.cz/
http://www.paulinky.cz/
mailto:objednavky@paulinky.cz


 
 

 

        PASTORAČNÍ OBČASNÍK MIKULÁŠ 
 

   
 

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

Mikuláš, listopad – prosinec 2020, 6/2020                                                                                                                                                                         
14 
 

 

Sophie de Mullenheim - Přízrak z Kolosea  

Nový titul z pera známé francouzské spisovatelky přenese mladé čtenáře zpět do starověkého 

Říma, kdy se kvůli pronásledování museli křesťané skrývat v katakombách. Příběh tří kamarádů, 

kteří při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro 

dobrodružství. brož., 232 s., 259 Kč  
 

 

 

 

Edmond Prochain - Anděl strážný jde do školy  

Když andílek Trdliel pospíchá do školy, spadne z obláčku přímo před oknem malého Aleše – 

chlapce, jehož má na starosti. Tehdy začíná jejich veselé dobrodružství…  

Laskavý a humorný příběh pro děti od 4 let.  

brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč  
 

 

 

Desatero přikázání  

Knížka nabízí školákům návod, jak dobře porozumět Desateru. Přikázání jsou formulována 

současným jazykem, aby je děti správně pochopily. V jednotlivých kapitolách se vychází jednak 

z praktických příkladů ze života dětí, jednak z evangelních úryvků, které objasňují, jak na 

Desatero nahlížel Ježíš.  

Tato publikace se jistě stane užitečnou četbou pro samotné školáky a inspirací pro rodiče, 

vychovatele, učitele náboženství i katechety. brož., 64 s., barevné ilustrace, 145 Kč  
 

 

 

Grzegorz Ryś - Rozjímavý růženec  

Lodžský arcibiskup nás provede modlitbou růžence rozjímavým způsobem. Jeho rozjímání nad 

jednotlivými desátky růžence jsou velmi neotřelá; člověk se až diví, jak Boží slovo ve světle 

Ducha promlouvá k srdci.  

brož., 96 s., 129 Kč  
 

 

 

 

 

Stormie Omartianová - Síla modlitby za vaše vnoučata  

Vnoučata jsou darem, který vám dává Bůh. A vaše modlitby jsou zase darem, který dáváte vy 

jim, aby ovlivnil celý jejich život – dokonce i tehdy, kdy už tu nebudete, abyste jeho dobré 

plody viděli na vlastní oči. Bůh vám svěřuje významný úkol: máte svému vnoučeti nebo 

vnoučatům sloužit – nejen slovem a skutkem, ale také modlitbou. Známá autorka nám 

předkládá návod, jak se modlit za různé oblasti života našich vnoučat. brož., 215 s., 235 Kč 
 

 

 

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

zasilky@kna.cz 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
http://www.kna.cz/
mailto:zasilky@kna.cz
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Tomáš Novotný  - Moudrost v jidiš příslovích 

Knížka přináší zhruba 1100 přísloví v jidiš, tedy v jazyce židovského obyvatelstva východní 

Evropy. Jidiš je jazykem, který stojí z velké části na starší verzi němčiny, zároveň však přejímá 

velké množství slov z hebrejštiny a z jazyků slovanských. Sbírka jidiš přísloví není vhodná na 

souvislé čtení, ale spíše na „zobání osvěžujících jednohubek“. Díky fonetickému přepisu 

doceníme zvukovou jímavost přísloví. A díky rozdělení do tematických oddílů oceníme 

moudrost věků, tak blízkou i naší vlastní mentalitě. Objevíte, jak židé ve východní Evropě  

vnímali věci, jako jsou námluvy, vztahy mezi dívkami a chlapci, svatba, manželství, stáří a smrt, zdraví  

a nemoc, přátelství, životní trápení, štěstí i neštěstí, práce, peníze a majetek, bohatství  

a chudoba, postavení, čest, vztah ke zvířatům, moudrost a hloupost, rituály, slovní hříčky, jídlo a pití. 

Počet stran: 216, brožovaná, doporučená cena 249 Kč 
 

Vergilio Gamboso - Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)  

Moderní, čtivý a spolehlivý životopis známého světce je plný nevšedních pohledů na sv. 

Antonína z Padovy. Antonín, jehož znají mnozí výhradně jako divotvůrce nebo pomocníka  

v různých životních problémech, byl strhujícím kazatelem, hlubokým mystikem, vzdělancem  

i zakladatelem teologických studií františkánského řádu. kniha, počet stran: 208, vázaná, 

doporučená cena 229 Kč 

 

P. Elias Vella - Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat? 

P. Elias Vella se pustil do odvážného experimentu. Jak by vypadalo setkání dnešních mladých 

lidí s Ježíšem? 

Kniha, 224 stran, vazba: brožovaná s klopami, doporučená cena 329 Kč 

 
 

Eduard Martin - 77 aforismů o víře 

Sbírka nápaditých výroků, myšlenkových provokací i slovních hříček ukazuje křesťanskou víru 

jako zdroj lidské svobody, životní síly a svěžesti i jako spolehlivou kotvu ve světě plném mámení 

a bludných zkratek. Drobná knížečka bude inspirativním dárkem pro všechny, kdo nechtějí 

zůstávat na povrchu. Vazba: brožovaná, doporučená cena 99 Kč 
 

Erna Putz - Sedlák proti Hitlerovi. Skrytý život Franze Jägerstättera 

Kniha podává barvitý životní příběh rakouského sedláka, který odmítl obsazení své země 

nacisty a následně i službu v nacistické armádě. Přečtěte si intimní příběh o síle nutné  

k odporu a o odvaze, kterou potřebuje člověk pro to, aby si udržel čest tváří v tvář světu, který 

jeho důvodům nerozumí. Franz Jägerstätter byl beatifikován v roce 2007, ještě za života své 

ženy a tří dcer. České vydání knihy obsahuje i výbor zásadních Jägerstätterových textů, dopisů  

a přípisů. Na motivy jeho života natočil v roce 2019 režisér Terence Malick film Skrytý život, který získal cenu 

ekumenické poroty na festivalu v Cannes. Vazba: brožovaná, počet stran: 168, doporučená cena 229 Kč.  
 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://www.ikarmel.cz/autori/gamboso-vergilio
https://www.ikarmel.cz/produkt/svaty-antonin-z-padovy-2vyd
https://www.ikarmel.cz/produkt/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat
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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: 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. - O katechezi od Adama 

Základní aspekty učení katolické církve podrobněji rozebírá doktor teologie David Bouma. 

Nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi katolické církve: přesně to nabízí cyklus pořadů, ve 

kterém se doktor teologie David Bouma zabývá také otázkou, čemu u nás lidé věří a proč. Z čeho vychází 

učení církve? Co to vlastně církev je a jak tento pojem máme správně chápat? I tomu se věnuje seriál  

O katechezi od Adama. Cena 199 Kč. 
 

Autor: Jacques Mourad a Amaury Guillem - Mnich v zajetí islamistů 

Poutavé svědectví P. Jacquese Mourada, který prožil téměř pět měsíců v zajetí islamistů, je strhujícím 

příběhem, v němž láska vítězí nad nenávistí a odpuštění nad pomstou. Rodák ze syrského Aleppa vyrůstal od 

mládí mezi křesťany i muslimy a nikdy ho nenapadlo, jaká zvěrstva může připravit křesťanům Islámský stát.  

Přesto dokáže podat zprávu o tom, že smíření mezi jinověrci je s pomocí Boží uskutečnitelné... Knihu načetl 

herec brněnského HaDivadla Jiří Miroslav Valůšek. Cena 259 Kč. 
 

Autor: prof. PhDr. Ing.Jan Royt, Ph.D.,DSc.- Dějiny křesťanského výtvarného umění 

Jak se křesťanské výtvarné umění proměňovalo v průběhu věků? Tuto otázku zodpovídá historik umění Prof. 

Jan Royt, který posluchače seznamuje s hlavními epochami dějin křesťansky orientované výtvarné tvorby od 

raných dob až do 20. století. Cena 199 Kč. 
 

Autor: prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D. - Církev a věda 

Přínos křesťanství a církve pro lidstvo v běhu dějin bývá hodnocen různě. Církev někdy bývá označována jako 

tmářská, na druhou stranu ale můžeme nalézt tvrzení, která ji chválí za její přínos pro kulturu a vzdělanost 

lidstva. Píše se o tom, že na křesťanských základech stojí celá evropská civilizace. Jak si ale máme vyložit 

například zničení známé alexandrijské knihovny davem zfanatizovaných křesťanů? O vztahu církve a vědy  

v průběhu věků hovoří církevní historik, teolog Martin Weis. Cena 199 Kč. 
 

 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
https://slys.to/
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI  SLUŽBU .  

PŘEJEME VÁM VŠEM VE VÍŘE VE VZKŘÍŠENÍ PROŽITÝ 

DUŠIČKOVÝ MĚSÍC LISTOPAD;  

PROŽÍVANÝ ADVENT V NADĚJI, ŽE BUDE LÍP A ŽE BŮH  

JE S NÁMI  I  V TOMTO ČASE CHAOSU  

A S KAŽDÝM V  NEMOCI;  

A NAKONEC AŤ TENTO ROK ZAVRŠÍTE S  JISTOTOU,  

ŽE NEJVÍC JE LÁSKA A  NEJVĚTŠÍ LÁSKA JE BŮH. 

VAŠE PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
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PŘÍLOHA - DĚNÍ VE VIKARIÁTECH  
 

Aktivity Pastoračního střediska 
Dlouho a postupně jsme připravovali Diecézní pouť, ale nakonec nám přinesla novou zkušenost – 

virtuální pouť. Již domluvené a připravené věci jsme schovali pěkně pod pokličku, kde budou dozrávat, až 

nadejde opět jejich čas, a začali jsme chystat věci nové – video katechezi o sv. Janu Nepomuckém pro děti, 

krátký film o křtu z poslaných fotek z rodin dětí nebo film poskládaný z fotek zachycujících různá vyobrazení 

sv. Jana Nepomuckého se skladbou Svatojánské litanie od Táborského chrámového sboru. Pěkným počinem 

bylo natáčení modlitby za diecézi, kdy katechetky nebo rodiny natáčely s dětmi modlitbu. Dohromady celý 

virtuální program provázelo 15 modliteb za diecézi. Kromě již uvedeného program také nabídl např. film 

z misií Guyanská Diana anebo pořady od prof. Martina Weise Otazníky kolem Jana Nepomuckého a Hříchy 

Václava IV. Ústředním bodem ovšem zůstala mše svatá, kterou za diecézi sloužil v kostele sv. Jana 

Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou otec biskup Vlastimil Kročil a která byla přenášena také online. 

Virtuálně však jsme museli dodělat i poslední akce v projektu podporovaném Statutárním městem České 

Budějovice „Křesťanské Povltaví“. Díky tomu je na našem YouTube kanálu nahrané představení Labyrint 

světa od Víti Marčíka. Určitě se na něj podívejte, pokud jste ještě neviděli. Mimo jiné je také hodně 

evangelizační a hledající či nevěřící se tak pěknou formou mohou dozvědět o Bohu. A později také bude 

pořad o našich českých světcích podle fresky České nebe, která se nachází v želivském klášteře. 
 

Události z vikariátu Tábor 
 

1. svaté přijímání na Klokotech 

V neděli 27. září 2020 při slavnostní bohoslužbě patnáct 

dětí z farnosti Klokoty a některých okolních farností 

poprvé přijalo eucharistii. Děti se k přijetí svátosti 

smíření a eucharistie připravovaly během celého 

školního roku 2019/20 a samotná slavnost pak byla 

naplánovaná na měsíc květen. Příprava ale byla 

narušená koronavirovou epidemií, tak bylo domluveno 

posunutí slavnosti až na začátek nového školního roku. 

Celá příprava měla vyvrcholit intenzivním víkendovým 

setkáním, ale nakonec jsme se sešli v klokotských 

Emauzích pouze v sobotu, týden před slavností. Děti se 

společně připravovaly ke svátosti smíření, vzájemně se 

podporovaly a povzbuzovaly se. Krásný společně prožitý 

den jsme zakončili mší svatou v klokotském kostele. Na 

kráse samotné slavnosti v neděli 27. září pak nic neubralo ani drsné ochlazení ani roušky, které museli mít 

všichni účastníci.                                                    Marie Šittová 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Autor fotografií: Michal Kramář 

 

 

Dění v prachatickém vikariátu  
 

Modlitba u kaple Panny Marie ve Vitějovicích spojená s procházkou, loni cca 70 poutníků, letos 15 poutníků. 

Nevadí, hlavní je, že jsme se zde po roce opět sešli ke společné modlitbě.                          
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Kdy nám "koronavirová krize" dovolí vstoupit do nově zrestaurovaného kostela sv. Jakuba, zatím nevíme, ale 

i jeho oprava, informace o ní a zájem veřejnosti jsou také krásnou pastorační aktivitou.  

(více na www.farnostprachatice.cz)   
                                                                                    

            
 

Křty školních dětí Prachatice 20. září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.biblenet.cz/b/Exod/4#v12
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Poutní místo Chroboly                 

- slavnost posvěcení 

chrámu s děkováním za 

úrodu, bohužel již se 

zákazem zpěvu. 
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V tomto zvláštním čase nezbývá než se učit UČIT distančně. V říjnu jsme se setkávali nad misijním tématem. 

Pro mě OBJEV - v rámci distanční výuky "vstupuji" do domovů - dětských pokojíčků, kuchyní... a spolu s dětmi 

se setkávám i s rodiči. Milé bylo, jak přinášeli dětem k počítačům např. atlas, mapu, apod. a tím se zapojovali 

do výuky. 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na diecézní pouť jsme osobně 

nemohli, ale modlili jsme se za 

diecézi a poslali virtuální pozdrav. 
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První svaté přijímání 4. 10. 2020 

 

Díky Bohu se mohl slavnostní 

obřad konat v neděli 4. 10. 

2020 v Prachatickém kostele 

Sv. Petra a Pavla den před 

vyhlášením nouzového stavu. 

O týden dříve jsme se sešli  

k přijetí svátosti smíření. Tu 

dětem udělil P. Petr a náš 

novokněz P. Jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katechetka Lenka Hanžlová 
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