Celodiecézní pouť
Nové Hrady u Českých Budějovic

ABY BYLA SRDCE MILÁ
1. 10. 2016
Praktický průvodce poutí

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Maltézská pomoc
728 360 968
A. Poláčková, DCR
731 402 981
P. Poláček, DCR
731 402 980
M. Fürstová, DKS
731 402 820
T. Beránková, DCM
731 402 807
otec Tomas van Zavrel
731 625 990
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PROGRAM
9.00 Registrace před zámkem a občerstvení
10.00 Paralelní program
Zámecký park – stanoviště a stánky
Zámek – přednášky
Město – komentovaná prohlídka
Kostel – příležitost ke svátosti smíření
13.30 Teátr Víti Marčíka - zámecký park
13.45 Hodinka Božího milosrdenství - kostel
14.30 Nácvik na mši sv. - zámecký park
15.00 Pontifikální mše svatá - zámecký park
16.00 Závěr
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STANOVIŠTĚ PRO DĚTI
Místo: zámecký park
10.00- 12.30
PROJDI ŽIVOU BRÁNOU MILOSRDENSTVÍ
Brána, která nás může proměnit

U živé brány milosrdenství je start našeho putování. Seznámíme se s napínavým příběhem
sv. Bakhity, která byla otrokyní. Ona je první
světice z Afriky.
Otrok je majetkem, svého pána. Nemůže se
svobodně rozhodovat o svém životě a je nucen
pracovat bez výdělku. Dobří bohatí lidé otroky
vykupovali a vraceli jim svobodu. I ty dnes můžeš vykupovat otroky. Svou „prací na stanovištích“ můžeš za každou činnost vydělat „zlaťáky“. Je na tobě, co
se zlaťáky uděláš. Ty se můžeš se rozhodnout svobodně. Otrok
nikoli. V cíli si za ně můžeš koupit nějakou sladkost nebo je dát
do společné pokladny, z které se pak vykoupí jeden nebo více otroků. Cena jednoho otroka je totiž 1000 zlaťáků. Přede mší svatou bude vyhlášeno, kolik se povedlo vydělat zlaťáků a kolik se
podařilo zachránit otroků. I dnes existují různé druhy otrokářství. Zlaťáky se vymění za skutečné peníze a ty pošleme do zemí,
kde stále žijí otroci.
Záleží i na tobě, kolik jich bude a nakolik tě živá brána milosrdenství proměnila.
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STANOVIŠTĚ PRO ZÍSKÁNÍ ZLAŤÁKŮ
1. Vyzkoušej svoji šikovnost s lany na ostrůvku
2. Krátký film o skutečném otrokářství
3. Postav si příbytek
4. Chytni večeři
5. Rozdělej oheň
6. Zachraň kamaráda
7. Zavolej sousedovi na druhém břehu rybníka
8. Zašij díru, přišij knoflík
9. Pracuj ve tmě
10. Vybav si krabičku poslední záchrany
11. Dovez informaci po rybníku

STÁNKY A ZÁBAVA PRO DĚTI
zámecký park
10.00 - 12.30
V areálu najdete zajímavé stánky a děti se mohou vyřádit ve
skákacím hradu a na dalších zábavných pouťových atrakcích.
Kdo přinesl staré známky, staré brýle a prošlé autolékárničky
může je odevzdat u stánku Papežských misijních děl.

STANOVIŠTĚ PRO MLÁDEŽ
zámecký park za lavičkami
10.00- 12.30
Na toto stanoviště jsou obzvlášť zvány do služby holky-ministrantky, ale nejen ony. Zde se naučíte „pohybovku“ neboli rytmický tanec na španělskou verzi krakovské hymny „Hoy ya soy
Feliz“, který na závěr bohoslužby zatančí se všemi poutníky.
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Tímto tancem společně uzavřeme poutní slavnost a vypustíme
balónky milosrdenství s přímluvami.

PROHLÍDKA MĚSTA
Samostatně. Mapa a letáky s programem jsou na registraci.
10.00- 12.30

PŘEDNÁŠKY
10.00- 11.30
SENIOR POUČUJÍCÍ - NASLOUCHAJÍCÍ – MODLÍCÍ SE
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
kněz, teolog, vyšehradský kanovník a autor duchovní literatury
zámecký sál
Rozdíl a napětí mezi generacemi není ničím novým. Dnes je ale
mnohdy zesílen rychlostí změn v životě společnosti a rychlým
technickým rozvojem. Senioři by rádi mnohé ze své životní zkušenosti předali mladší a nejmladší generaci. Jenže tato snaha
naráží na obtíže nebo je odmítána. Bude prostor na otázky.
MILOSRDENSTVÍ STOKRÁT JINAK
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

katolický teolog a filosof, rektor Jihočeské univerzity v ČB
zámecký divadelní sál
Co je milosrdenství? Jaké má konkrétní podoby? Přednáška chce
prohloubit pochopení tohoto stěžejního pojmu pro praktický
křesťanský život. Posluchač se nemusí obávat cizích slov. Naopak je pro něj připraveno příjemné zastavení s novým poznáním a příležitostí k otevřené diskuzi.
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Hlídání malých dětí, které se nemohou účastnit programu v zámeckém parku, je zajištěno v přilehlé místnosti.

OBĚD
zámecký park
12.30 - 13.30
Oběd je z vlastních zásob. Využijte nabídku guláše s chlebem za
lidovou cenu 50 Kč, který připravili hasiči, a nápojů za příznivé
ceny.

TEÁTR VÍTI MARČÍKA
zámecký park před schodištěm
13.30 - 14.00
Známou pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“ převypráví jihočeský loutkař Vítězslav Marčík svým osobitým způsobem, který
zaujme staré, mladé, až po ty nejmenší. Pošlete děti dopředu, aby
viděly.

NÁCVIK LITURGIE
zámecký park před schodištěm
14.00 - 14.45
Aby mše sv. proběhla důstojně, je potřeba se řádně připravit.
Všichni kluci-ministranti s oblečením se shromáždí před oltářem, kde otec Dominik Ettler rozdělí úkoly a povede nácvik. Lektoři si přijdou přečíst čtení a přímluvy a vyzkoušet zvuk. Od
14.30 proběhne nácvik mešních zpěvů a závěrečného tance.

KORUNKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
zámecký park před schodištěm
14.50 - 14.55
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PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ
zámecký park před schodištěm
15.00 - 16.00
Hlavní celebrant: Mons. Vlastimil Kročil
1. a 2. koncelebrant: Mons. Pavel Posád a Mons. David Henzl
Poutní kazatel: R. D. kpt. Mgr. Jan Böhm
Hudební doprovod: Borovanský chrámový sbor, žesťový kvintet,
regenschori Karel Ochozka
VSTUPNÍ ZPĚV

1. K výšinám své oči pozvedám, / koho bych se bál?
Pomocnou ruku dá mi sám / milostivý Král.
2. Když umdléváme, staví nám stan, / léčí nás jeho hlas.
Chladí nám rány krví svých ran, / pláštěm halí nás.
Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství.
3. Laskavě nám viny promíjí, / učí nás odpouštět,
nabízí lásku tak, aby ji / poznal celý svět. Refr. (2x)
4. Dřevěný kříž zbavil lidstvo vin, / vstal z mrtvých náš Pán.
Ježíš je Bůh, světlo střídá stín, / světu vládne Král. Refr. (2x)
5. Přestaň se bát a Bohu dej / svá trápení i žal
a věř, že Bůh očistil náš hřích, / náš Pán žije dál. Refr. (4x)
ČTENÍ - 1 Petr 1,3-9

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Buď veleben Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista! Protože je
tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže
zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví,
které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc
8

(a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době.
A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na
krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se
pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho
milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě
nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.
ŽALM - 118 (117), 2-4.22-24.25-27a
Ant. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství
trvá navěky.
Nechť řekne dům lzraelův: ,,Jeho milosrdenství trvá navěky."
Nechť řekne dům Árónův: ,,Jeho milosrdenství trvá navěky." Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: ,,Jeho milosrdenství trvá
navěky.“ Ant.
Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl. Hospodin
je má síla a statečnost, stal se mou spásou. Jásot ze spásy zní ve
stanech spravedlivých. Ant.
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
Ant.
EVANGELIUM - Mt 20,25-28

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi
však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať
je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je
vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal
sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako Výkupné za všechny."
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ZPĚV K OBĚTOVÁNÍ
1. Ať Srdci Ježíšovu / zní píseň jásavá, / jež věrno svému slovu, /
všem milost rozdává. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě
vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj
lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
2. Ty jsi nás milovalo, / než jsme tě poznali, / tys obětí se stalo, /
než jsme tě vzývali. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě
vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj
lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
3. Tys kopím probodeno, / z tvé rány proudí krev, / jíž, spásy
naší ceno, / nám hasíš Boží hněv. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. /
Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
4. Ty snímáš každou vinu, / když nám se otvíráš, / a nalomenou
třtinu / k důvěře podpíráš. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě
vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj
lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
5. Tys Boží lásky sláva, / ó Srdce milostné, / tvůj lid se odevzdává / tvé vládě nebeské. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž
tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. /
Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
6. Než duch se s tebou spojí / v objetí jásavém, / stůj při mně v
každém boji, / buď v bouři přístavem. / Ó Srdce nejsvětější, / dík
budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
/ Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
K svatému přijímání může přistoupit ten, kdo věří v přítomnost
Krista v Eucharistii, pravidelně přistupuje k svátosti smíření a
žije podle křesťanských zásad, ke kterým patří i církevně uzavřené manželství. Zveme všechny, kteří nemohou přijímat Eucharistii, aby přistoupili, položili svůj prst na své rty a přijali
požehnání na znamení Kristovy lásky.
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ZÁVĚREČNÝ ZPĚV
Misericordes sicut Pater (4x)
1. Díky vzdávejme Otci, že je dobrý
Ant. In aeternum misericordia eius
Utvořil svět a moudře stvořil zemi - Ant.
On vede svůj národ cestami dějin - Ant.
On odpouští a vítá své děti - Ant.
Misericordes sicut Pater (4x)
2. Díky vzdávejme Synu, který je světlem národů - Ant.
On nás miluje srdcem z masa a krve – Ant.
Od něj vše dostáváme a jemu vše darujeme - Ant.
Srdce otvírá těm, kdo mají hlad a žízeň Ant.
Misericordes sicut Pater (4x)
3. Prosme též Ducha o sedm svatých darů – Ant.
Pramen je všeho dobra, přelahodná útěcha - Ant.
On nám dává sílu, předávejme ji bližním - Ant.
On je láska, nad ničím nezoufá a všechno vydrží - Ant.
Misericordes sicut Pater (4x)
4. Prosme o pokoj od Boha, dárce všeho pokoje – Ant.
Země očekává radostnou zvěst o Králi - Ant.
Radost a odpuštění v srdci maličkých - Ant.
A budou nová nebesa i nová země - Ant.
Misericordes sicut Pater (vícekrát)

ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ
Otec biskup vyhlásil mimořádnou možnost získat plnomocné odpustky při splnění běžných podmínek: svátost smíření (v okruhu
několika dnů), sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže (Otčenáš
a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku - účast na celodiecézní pouti.
11

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
PASTORAČNÍCH STŘEDISEK

Telefon - 731 402 981, email - dcr@bcb.cz, web - www.dcr.bcb.cz

KURZY PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ
DCR pořádá kurzy přípravy na manželství (civilní i církevní) s 6
setkáními s následujícími tématy: biblické pojetí manželství, komunikace, konflikty a jejich řešení, sexualita a rodičovství, duchovní rozměr manželství, manželský slib). Koná se v Českých
Budějovicích nebo ve farnostech, které DCR pozvou.
SETKÁNÍ MANŽELŮ 50+
Víkendové setkání v termínu 21. – 23. 10. 2016 na Dobré Vodě u
Hartmanic pro rodiče, kterým odcházejí / odešly děti z domova a
kteří se ocitají uprostřed další proměny svého života. Pobyt má
přispět k tomu, aby se proměna k dobrému v jejich životě dařila
a aby i manželský vztah dále zrál. Na programu budou přednášky, sdílení, modlitba i čas jen pro manželský pár.
JAK SE NÁM SPOLU SVĚTEM ŠLAPE…
Setkání pro mladé manželské páry, které měly svatbu v roce
2015. Koná se v sobotu 12. 11. 2016.
PORADENSTVÍ
Poradenství v rodinných vztazích i ve výchovných otázkách a individuální terapie po předchozí dohodě.
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Telefon - 731 402 820, email - dks@bcb.cz, web - www.kc.bcb.cz

VSTUPY DO ŠKOL
Pro ZŠ a SŠ je v nabídce rozmanitá škála témat od církevních
svátků, přes Bibli po zeměpisné přednášky a aktuální témata.
Školení lektoři dokážou zaujmout žáky a rozproudit diskuzi.
REKOLEKCE
Nabídka jednodenních či dvoudenních duchovních obnov ve farnosti pro děti i dospělé v době adventní, postní, velikonoční,
svatodušní i v mezidobí. Nyní bereme objednávky na advent.
PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY
Několikatýdenní, ale také celoroční přednáškové cykly na
nejrůznější témata např. vyznání víry, identita pokřtěných,
modlitba tancem, „umíme se modlit“ nebo cykly šité na míru.
KURZ AKLA
Dvouletý kurz na TF JCU pro aktivní laiky, kteří budou pomáhat v pastorační práci. Na rok 2017 jsou ještě volná místa. Máteli zájem o rozvíjení života farnosti, přihlaste se včas.
ADVENTNÍ REKOLEKCE ČESKÉ BUDĚJOVICE
V sobotu 17. 12. 2016 proběhne v prostorách kláštera na Piaristickém náměstí jednodenní duchovní obnova pod vedením otce
Tomase van Zavrela. Součástí programu je večerní bohoslužba
slova i hudby se souborem Schola Gregoriana Pragensis.
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Telefon - 731 402 807, email - dcm@bcb.cz, web - www.dcm.bcb.cz

VÍKENDOVÉ A TÝDENNÍ POBYTY NA KTIŠI
Plně vybavená fara až pro 30 osob se nachází v malebné horské
vesničce Ktiš nedaleko Českých Budějovic; nabízí ideální prostředí pro víkendové a týdenní pobyty společenství mládeže, rodin, dětí nebo např. soustředění sborů.
ENTERCAMP - ENTERJUNIOR
Velmi oblíbené tábory pro mládež ve věku 13-15 let a 16-22 let
se každoročně konají o letních prázdninách. Týdenní pobyt s vrstevníky, společná modlitba a inspirující katecheze, skvělá chválící kapela jsou stěžejními body. Více na entercamp.cz.
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Setkání s dlouholetou tradicí, konané vždy v pátek a sobotu před
Květnou nedělí. Těšit se můžete na osobní setkání s biskupy, zajímavé hosty, workshopy a letos i mnoho nového.
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI
Jedinečná příležitost prožít víru a společenství s mladými lidmi
z celé ČR. Program bude velmi pestrý: nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, skvělá hudba, sport, kreativní dílny.
Více na www.olomouc2017.signaly.cz
DUCHOVNÍ OBNOVY
Jednou za čas je potřeba zastavit, načerpat a znovu nastartovat
svůj vztah s Bohem. Ideální příležitostí jsou duchovní obnovy,
které se během roku konají na DCŽM Ktiš i jinde v diecézi.
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VELKÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ
Biskupovi Vlastimilovi
za iniciování celodiecézní poutě
Městu Nové Hrady a starostovi Mgr. Vladimíru Hokrovi
za jejich materiální podporu a skvělou spolupráci
Pastoračním střediskům Biskupství českobudějovického
za organizaci poutě a jejího programu
Fondu Osthilfe za finanční příspěvek
Senátoru Tomáši Jirsovi za financování
třech zábavných pouťových atrakcí pro děti
KDU-ČSL za zapůjčení skákacího hradu
…a dále…
Farnosti Nové Hrady
Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
Sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady
Sboru dobrovolných hasičů Údolí u Nových Hradů
České maltézské pomoci
Kapele PM z Pelhřimova a Kapele Memento ze Sušice
Diecézní charitě
Teátru Víti Marčíka
Borovanskému chrámovému sboru Karla Ochozky
Papežskému misijnímu dílu dětí
Vojenskému kaplanovi otci Janu Böhmovi
Skautům 1. Střediska Tábor Kalich
Skautům 6. Oddílu Širokko - Tábor
Animátorům a mládeži Českobudějovické diecéze
Řeholním kongregacím a třetím řádům
Laickým církevním hnutím a modlitebním skupinám
Vikariátním zástupcům a katechetům
Kněžím a jáhnům
A všem nejmenovaným malým i velkým,
starším i mladším poutníkům a pomocníkům.
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