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ZPRAVODAJ 

 

  

 

Nový pastorační rok 2021/22 

Do letošního nového školního roku vstupujeme s očekáváním, a také s různými 
změnami. S očekáváním, že pandemie ustoupí a umožní nám plnohodnotný život 
osobní, ale i našeho farního společenství. V komunitě jsme uvítali (staro)nového 
člena o. Milana Mihulce, poté co o. Vítek posílil naopak zase komunitu v Brně. 
V těchto dnech si také připomínáme „opožděné“ výročí (o 1 rok) 30 let působení 
Salesiánů v Českých Budějovicích.  

Oprava kostela je v plném proudu – poté co byla ukončena nejnáročnější západní 
strana s věží, bude brzy opravena jižní strana a před námi bude trošku náročnější 
strana severní. Při otevření kostelní báně jsme neobjevili žádné dobové 
dokumenty od předchozích generací, ale něco jsme přece jenom našli – objevili 
jsme pozdrav od klempířské firmy z Třebíče, která zajišťovala klempířské práce při 
stavbě kostela – s letopočtem 1938. Sami jsme v létě, 12. srpna, za přítomnosti 
představitelů veřejného i církevního života připravili sadu dokumentů pro pozdější 
generace a vložili je do kříže na báni. Pan primátor dokonce převzal záštitu nad 
opravou našeho kostela sv. Vojtěcha.  
Od dubna se podařilo k dnešnímu dni (31. 8.) shromáždit na opravu kostela 
neuvěřitelných 3.125.946,- Kč. Přispěly firmy, nadace, náš zřizovatel, biskupství, 
ale především mnoho dárců a dobrodinců. Vám všem patří velký dík! Ještě ale 
prosím nepolevujme, stále je potřeba shromáždit více než 2 miliony korun, tak 
abychom opravu dokončili do konce letošního října. 

V novém pastoračním roce se budeme i nadále věnovat výkladu ekologické 
encykliky papeže Františka Laudato Si a dalším programům. 
Ale na jeden nový program bych vás chtěl speciálně pozvat – no vlastně jsou dva. 
Chtěl bych zvýraznit dva světce, které tento rok více poznává i celá církev – 
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sv. Josefa (19. 3.) a Sv. Ludmilu (16. 9.), a tím také přispět k posílení spirituality 
ženy a muže. Proto jim bude vyhrazen vždy 1 den v měsíci.  
Každý měsíc 16. den zvu všechny ženy na večerní mši sv., která bude věnována 
sv. Ludmile, a potom na krátké posezení na faře (cca 30 min), kde bychom si 
povídali o sv. Ludmile a také se k ní pomodlili.  
A zase pro muže je připraven 19. den v každém měsíci – opět mše sv., zaměřená 
na sv. Josefa a po mši sv. posezení na faře (cca 30 min), kde budeme studovat 
postavu sv. Josefa a pomodlíme se k němu. Srdečně vás tedy všechny zvu k účasti, 
a to už i teď v září. 

o. Josef 

 

Posledních 30 let působení salesiánů v Českých Budějovicích 

Salesiáni byli zváni do Českých Budějovic už za první republiky, ale nějak to nikdy 
nevyšlo. Možná jsme nechtěli konkurovat Petrínům. Inspektor Ladislav Vik si to 
pamatoval, a tak vyhlásil Budějovice za misijní území. Několik místních rodin stálo 
o to, abychom zde působili. Někteří salesiáni Werner Rosch a Kája Kašpárek sem 
v 70. letech dojížděli z Prahy. Werner přijížděl na malé motorce Pionýr a vždy měl 
s sebou mnoho náhradních dílů, protože cesta byla dlouhá a náročná.  

Salesián Jiří Kašný z Gottwaldova se dostal do Budějovic na dva roky na vojnu. Jako 
houslista s konzervatoří hrál ve vojenské dechovce na trubku. To bylo v letech 
1979-81. Nevím, zda tam chtěl Jiří zůstat nebo zda jen vyslyšel touhy 
představeného. K němu se připojili postupně salesiáni Jaroslav Kuchař a Zdeněk 
Demel. Zdeněk už byl tajně vysvěceným knězem a Jirka s Járou tajně studovali 
teologii, pracujíc v civilních zaměstnáních a ve volném čase se věnujíc mládeži, 
dětem a rodinám.  

Na jaře 1990 proběhla jednání mezi provinciálním vikářem salesiánů Bennem 
Benešem a novým českobudějovickým biskupem Miloslavem Vlkem o činnosti 
salesiánů v Budějovicích. Závěr zněl: „Kuchař a Demel budou připravovat založení 
teologické fakulty a biskup založí novou farnost na levém břehu Vltavy při kostele 
sv. Vojtěcha (dosud součást katedrální farnosti), kterou svěří salesiánům.“ Prvním 
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farářem byl Michael Martinek, kaplanem Ivoš Valášek. Začínalo se v jedné malé 
místnosti, kde se tísnilo několik dětí. Neměli herní pomůcky, zato nadšení, zázemí 
v místních křesťanech a zápal pro věc. Postupně se prostory rozšiřovaly, rostl 
počet zájemců z řad dětí a mládeže o naplnění volného času. 

Ze vzpomínek P. Michaela Martínka: 

„Martinek a Valášek bydleli zpočátku v podnájmu na Husově ul., fara (původně 
františkánský klášter) byla využívaná jako mateřská školka, salesiánům předána až 
v říjnu 1990. Vzápětí vnitřní přestavby (brigádnickou formou) – adaptace pro 
bydlení komunity a pastorační činnost.  Salesiáni se nastěhovali už na zimu 1990. 
Na podzim 1991 nastoupili na civilní službu a zároveň asistenci salesiáni Michal 
Dračka a Stanislav Roztočil – oba zde byli do léta 1993, pracovali ve středisku 
mládeže, St. Roztočil později jako ředitel.“ 

V prvních letech bylo o každých Velikonocích pokřtěno několik desítek školních 
dětí, mládeže i dospělých. Farnost byla založena 5. 7. 1990 a na podzim 1990 bylo 
ustanoveno Salesiánské středisko mládeže. Činnost obou byla až do roku 1995 
personálně i programově propojena. Postupně se zde vystřídalo asi 10 mužů na 
civilní službě (např. Martin Ehrlich, Pavel Hes, František Hronek, Štěpán Malík, Jiří 
Hermann). V tělocvičně i na sídlišti Máj fungovala oratoř, začalo se pracovat 
s vysokoškoláky z blízkých kolejí, v neděli byla mše pro rodiny s dětmi, vznikl velký 
mládežnický hudební rytmický sbor a v roce 1992 byl založen časopis farnosti 
a Střediska Fíkovník. „Čtyrák“ se zaplnil desítkami středoškoláků. V roce 1992 jsme 
dostali od biskupství do nájmu (později do vlastnictví) faru na Kvildě – začaly se 
tam pořádat prázdninové a víkendové akce. Vznikaly nové kroužky – např. 
divadelní a kytarový.  

V roce 1994 se fara zaplnila ještě více. Přišel nový farář Ladislav Kozubík 
a 7 mladých salesiánů studentů z noviciátu, kteří začali studovat na Teologické 
fakultě. Pro studenty se na půdě fary vybudovalo stísněné bydlení. Salesiáni – 
studenti se zapojovali do činnosti Střediska i farnosti. Tím získávali hned od 
počátku svého salesiánského života praxi, která byla pro jejich budoucí působení 
k nezaplacení. V kostele došlo k vybudování definitivního obětního stolu a úpravě 
presbytáře. 
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V roce 1995 přišlo studovat dalších 15 studentů – salesiánů na Teologickou 
fakultu, kde v té době vyučovalo několik salesiánů – pedagogů. S nimi salesiáni 
Tomáš Rádl, Pavel Caha a Olda Kaprál. Pro ně se pronajalo bydlení na „Špitálku“, 
které se mírně zrekonstruovalo. Začaly se připravovat plány na rozšíření budov na 
„Čtyráku“. Olda Kaprál byl ředitelem Střediska, Středisko bylo oficiálně zřízeno od 
1. 9. 1995 jako církevní právnická osoba a podstatně rozšiřovalo svou činnost. 
Začal první tříletý kurz pro animátory. Na něj navázaly ještě další běhy. Tyto kurzy 
měly velký vliv na mládež a pro Středisko představovaly stálý příliv dobrovolníků, 
kterých bylo průběžně kolem 100. 

V srpnu 1997 jsme dokončili přístavbu k faře a celkovou rekonstrukci provozní 
části budovy. Stavba byla z velké části financována Salesiánskou provincií – Praha. 
V podkroví novostavby bydleli někteří studenti, vznikla nová komunitní kaple, 
v přízemí a suterénu byla farnost a Středisko. Do kostela byly darovány 
elektrofonické varhany. Olda Kaprál z vlastní iniciativy ve svém volném čase začal 
shromažďovat ve Středisku o sobotách první romské děti, a tak nenápadně začala 
pastorace Romů.  

V roce 1999 se stal na 10 let farářem Petr Piler, který se úspěšně věnoval pastoraci 
vysokoškoláků. Postupně vzniklo vysokoškolské „spolčo“, které se stalo 
neoddělitelnou součástí díla a z něj vyrostlo několik společenství rodin, které jsou 
dodnes činné.  Středisko bylo zařazeno do sítě Školských zařízení a tím si postupně 
mohlo vybudovat tým profesionálních zaměstnanců.  

V roce 2000 komunita získala od P. Jana Tampíra objekt „Tampír“ (Hranice 
u N. Hradů) do svého vlastnictví, který sloužil víkendovým a prázdninovým akcím.  

V roce 2002 nás také postihly povodně, suterén budovy byl zaplaven, betonové 
podlahy tlakem vody rozlámány. Začaly se pořádat pravidelné mše pro děti 
ze Střediska a několik dětí ze Střediska bylo pokřtěno (Jana Opelková ml., Jára 
Buchtelík, Jára Prázdný a další).  

V roce 2003 proběhla velká sbírka na odstranění následků povodní. Salesiáni 
uvolnili podkroví nové budovy pro pastorační účely. Provedly se stavební úpravy 
v hodnotě 2,2 mil. Kč včetně vybavení. Podařilo se nám pronajmout od Magistrátu 
hřiště před Střediskem a provedli jsme jeho obnovu včetně výsadby nových keřů. 
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Ve Středisku začala profesionalizace sociálních služeb ve prospěch dětí a mládeže 
ze sociálně znevýhodněného prostředí.   

V roce 2007 se ve Středisku zavedl každoroční den Salesiánské spirituality. Slaví se 
svátky Dona Boska. Začalo se systematicky spolupracovat s farností 
a vysokoškoláky a vznikla rada VPS (výchovně pastorační společenství) všech 
subjektů působících na „Čtyráku“. Začalo se s přenosem pátečních mší 
do Proglasu. 

V roce 2008 Středisko získalo do pronájmu Maják – malou budovu na sídlišti Máj 
a zapojilo se do plánů vybudování komunitního centra na sídlišti Máj. V Majáku 
jsme se začali věnovat předškolákům, kteří nechodili do školky a bylo tu také 
zázemí pro práci zaměstnanců a dobrovolníků Střediska. 

V roce 2009 začaly jednání o vybudování Základní umělecké školy při farnosti. Do 
farnosti na nedělní bohoslužby chodilo cca 600 lidí. Vysokoškoláků se scházelo na 
úterních mších až 150. 

V roce 2014 se uskutečnilo velké stěhování Střediska a rozšíření se do 
Komunitního centra Máj, které máme pronajaté od Magistrátu. Středisko 
procházelo procesem hledání a výběru nového ředitele a na jaře 2017 byl tento 
proces dovršen výběrovým řízením. Novým ředitelem se stal salesián 
spolupracovník Ondřej Trojek. Díky uvolněným prostorám na Čtyráku se může 
rozvíjet činnost farnosti a ZUŠ Vojtěch. ZUŠ se dostala do sítě školských zařízení 
a úspěšně tvoří muzikály a doprovází liturgii v kostele.  

V letech 2018–2019 se tvoří výchovně – pastorační projekt salesiánského díla na 
Čtyráku. Ve farnosti se pořádají různé kurzy a vytváří se síť sociální i jiné podpory 
pro farníky. Čtyrák se díky pestrosti programů a prostupnosti stává komunitním 
centrem na Čtyráku.  

Během pandemie Covid se díky ZUŠ Vojtěch zavádí streamované mše a koncerty.  

Jsem rád, že můžeme společně žít a pracovat. Děkujeme všem, kdo se na 
salesiánském díle jakýmkoli způsobem podílíte a také Panu Bohu za to, že tu toho 
dílo vzniklo a stále se rozvíjí.  

o. Tomáš 
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Farní poradna 

Od února 2020 je v naší farnosti otevřená farní poradna, a nyní od září po době 
Covidové opět spouštíme její provoz. Je to místo, kde ti, kdo něco umějí a jsou 
ochotni věnovat trochu svého času zadarmo ostatním, se o to dělí s těmi, kdo mají 
problém a potřebují vyslechnout, poradit, získat informace, nasměrovat. Nejde 
o oficiální poradnu, ale o možnost vzájemně se obohatit a pomoci si. Konzultace 
probíhají po domluvě na faře nebo telefonicky. 

Nabízíme pomoc v těchto oblastech: 
 Vyřizování dávek na úřadě, formalit kolem důchodů, příspěvků na péči, 

obtížné životní situace. 
 Možnost popovídat si o manželství a partnerských vztazích. 
 Základní právní poradenství, důchody, dědictví, dluhy, alimenty. 
 Psychologická podpora při řešení školních obtíží dětí, poradenství pro rodiče, 

pro dospělé např. podpora v náročných životních situacích. 
 Poruchy učení u dětí – problémy se čtením, psaním, matematikou. 
 Finanční gramotnost, finanční poradenství, dluhová problematika. 
 Počítačová gramotnost, poradenství při problémech s PC, Wordem, Excelem. 

3D tisk. 
 Poradenství v oblasti staveb. 
 Vaření, recepty. 
 
Pokud máte zájem o konzultaci v některé z těchto oblastí, obracejte se, prosím, 
na o. Josefa Mendela (tel.: 605 268 665, email farnost@ctyrak.cz) nebo na Petra 
Širokého (tel.: 602 133 384, email psiroky@email.cz). Ti vás spojí s konkrétním 
odborníkem. 
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Nový běh kurzu ALFA 

Od října t.r. plánujeme otevřít na Čtyráku další běh Kurzu Alfa. 

 Jde o kurz, který je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o základních 
otázkách života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Kurz povede P. Jindřich. 
Zájemci ať se přihlašují v sakristii nebo přímo u P. Jindřicha. Bližší informace 
k obsahu kurzu naleznete na webových stránkách naší farnosti. 

 

Katechumenát a příprava na svátost biřmování 

I v letošním roce se otvírá možnost všem, kteří chtějí lépe poznat křesťanskou víru 
a přijmout svátosti uvádějící do života Církve. 
Pro zájemce o křest, nebo ty, kdo byli pokřtěni, ale nevyrůstali a nebyli vzděláváni 
a vychovávání ve víře se otevírá katechumenát. Každotýdenní setkávání 
v rozhovorech o víře. 
Pro ty, kteří chtějí své křestní vyvolení stvrdit svátostí biřmování, otevíráme 
pravidelnou týdenní přípravu.  
Oba programy budou začínat od října a přihlásit se můžete v sakristii nebo 
telefonicky či přes email. 

 

Nedělní dětské katecheze 

  5.9.   mše sv. + požehnání školákům a studentům 
12.9.   katecheze pro 2 skupiny dětí 
19.9.  společné kázání v kostele 
26.9.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
  3.10.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
10.10.  katecheze pro 2 skupiny dětí 
17.10.  společné kázání v kostele 
24.10.  mše svatá pro děti v kostele 
31.10.  společné kázání v kostele 
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Výuka náboženství 

Výuka probíhá na školách (1. stupeň) a na faře (2. stupeň), začátek v průběhu září 
(dle ohlášek). 

ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II. 
1. - 2. třída  středa 13:45 – 14:30 
3. - 5. třída  středa 14:45 – 15:30 
Vyučuje se na ZŠ Máj I., vyučuje P. Milan Mihulec (774 612 531), začátek od 15.9. 
 

ZŠ Oskara Nedbala 
1.- 5. třída    středa 14:00 – 14:45 
Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665), začátek od 6.10. 
 

ZŠ Bezdrevská 
1. - 2. třída  čtvrtek 13:00 -13:30 
3. – 5. Třída  čtvrtek 13:30 – 14:00 
Vyučuje se v klubovně v 1. patře, vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665),  
začátek od 9.9. 
 

ZŠ Emy Destinové 
1. – 5. třída   pondělí 13:20 – 14:05 
Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665), začátek od 6.9. 
 

ZŠ Šindlovy Dvory 
1. – 5. třída  pátek 12:30 -13:30 
Vyučuje se v učebně 5. třídy, vyučuje P. Milan Mihulec (774 612 531),  
začátek od 1.10. 
 

Druhý stupeň  ZŠ 
6. – 9. třída  čtvrtek 15:45 – 16:30 
Vyučuje se v dolním sále, vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665),  
začátek od 16.9. 
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