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Paměť národa 

      Žulová deska se jmény pěti našich významných velikánů byla 

posvěcena dne 10. 6. 2012 při slavnosti Těla a Krve Páně v Šebířově 

českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem. Odhalena 

bude v Mladé Vožici dne 18. 8. v  15.30. 

O významu osobnosti kardinála Josefa Berana jsme se hodně dozvě-

děli z perfektní přednášky profesora Dr. Martina Weise a z literárně-

hudebního pásma uvedeného  v našich farnostech. 

Chtěli bychom vám přiblížit životní osudy dalších čtyř duchovních, 

kteří nuceně pobývali v Radvanově. 

ThDr. Štěpán Trochta (1905-1974) biskup litoměřický tajně jme-

nován kardinálem v roce 1969 (zveřejněno až v roce 1973) – byl také 

vězněm obou totalitních režimů. 

Zatčen byl během Heydrichiády gestapem v roce 1942. Trpěl v Tere-

zíně,  Malthausenu,  v  

Dachau,  kde byl Američany  25. 4. 1945 osvobozen. V roce 1947 

jmenován papežem Piem XII. 17. biskupem litoměřickým. Po roce 

1948 vedl velmi obtížná jednání s komunistickou vládou.  

Ze své rezidence byl násilně odvezen  a zatčen v roce 1953, odsouzen 

na 25 let těžkého žaláře. Vězněn byl na Ruzyni, na Pankráci, 

v Kartouzích  a v Leopoldově.  

Po amnestii v roce 1963 byl hned internován v Radvanově,  kde po-

byl  pět let. Do svého úřadu v Litoměřicích se vrátil  v roce 1968. 

Během normalizace byl nadále hlídán STB. Kolem církve panovala 

ateistická propaganda, kostely se rozpadávaly – a jeho srdce vypoví-

dalo službu, zrak zeslábl… 

Dne 5. 4. 1974 vedl s těžce nemocným kardinálem  církevní tajemník 

KSČ Karel Dlabal velmi náročný, vzrušený rozhovor, plný urážek a 

nadávek. Srdce kardinála Trochty to neuneslo a umírá den nato 6. 4. 

1974. 

Žil též v Květově domě v Táboře /těžce nemocný/, následně převezen 

do Radvanova. Zde pobývá neustále pod dohledem  STB 5 let do 19. 

7. 1968, kdy byl rehabilitován. Vrátil se zpět do svého úřadu v Lito-

měřicích. Během  normalizace...6. 4. 1974 zde umírá. Přes zákaz 
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pronesl nad jeho rakví krátký projev tehdy krakovský arcibiskup Ka-

rol Wojtyla a nazval ho mučedníkem. 

ThDr. Stanislav Zela (1893-1969) byl od roku 1941 světícím bisku-

pem olomouckým a od roku 1948 do r. 1950 generálním vikářem 

olomoucké diecéze. V prosinci 1950 je zatčen a odsouzen na 25 let 

vězení s uměle vytvořenou a vykonstruovanou skupinou s názvem 

„Ilegální skupina Zela Stanislav a spol“. Byl nařčen z údajné špioná-

že pro vatikánskou rozvědku, z rozšiřování letáků a pastýřských listů 

a ze styků s diplomaty cizích států. Po amnestii v  roce 1963 byl pro-

puštěn, ale ihned internován v Radvanově. Zde pobyl 6 let až do své 

smrti v roce 1969.  

P. František Šilhan (1905- 1985) byl v letech 1945 až 1971 provin-

ciálem Jezuitů Tovaryšstva Ježíšova. Zatčen byl v roce 1950, odsou-

zen též v zinscenovaném procesu na 25 let těžkého žaláře. Podmíně-

ně propuštěn a internován dlouhých 14 let (1963-1979) v Radvanově. 

Ačkoliv byl v 70. letech citelný nedostatek kněží, nesměl sloužit mši 

sv. ani v Mladé Vožici. Umírá v kněžském domově v Moravci v roce 

1985. 

ThDr. Augustyn Machalka (1906-1996) působil v mužském klášte-

ře v Nové Říši od roku 1934 a zde se  stal jeho opatem v roce 1945. 

Tento premonstrátský klášter byl zabrán a řeholníci vyhnáni hned 

dvakrát za sebou: v roce 1942 nacisty, následně v roce 1950 komu-

nisty. Dne 31.3. 1950 zasedla na lavici obžalovaných (defakto již 

odsouzených) v rámci monstrprocesu skupina 10 mužů, z níž devět 

patřilo k předním představitelům mužského řeholního života 

v českých zemích. Mezi nimi na prvním místě opat Machalka. Býva-

lý osvětimský vězeň byl v tomto též vymyšleném procesu s názvem 

(Machalka a spol) odsouzen na 25 let těžkého žaláře spolu s opatem 

Vítem Tajovským ze Želivi, P. Toufarem z Čihošti a dalšími. Všichni 

byli nařčeni z velezrady a vyzvědačství. Provinili se jen tím, že bráni-

li práva církve a náboženství proti zlovůli totalitního režimu. Po 

amnestii  v roce 1963 byl opat Machalka též nuceně odvezen na 

Radvanov. 
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Kéž nám deska na našem kostele připomíná tyto statečné nevinné 

oběti, abychom ani my ani naše děti nezapomněli. Vždyť tu naši du-

chovní vždy byli a jsou pro nás. 

Společnost bez Boha je společnost nelidská.                      Zdeňka Z.                                                     

 

 

Za hranicemi všedních dnů. Náš poutní zájezd do Polska nám dal 

prožít atmosféru nezapomenutelných zážitků. Prvním naše zastávka 

byla ve “ Wambierzycích“. Když jsme stoupali po schodech, tak jsme 

si vzpomněli na „Babičku“ od Boženy Němcové. Také v Czensto-

chowé v chrámu P. Marie při  otevírání a zavírání obrazu jsme prožili 

úžasný zážitek. Kalvaria Zebrzydowska, pohoda klid a všude nás 

provázelo duchovní slovo. Krakow město zapsané v seznamu 

UNESCO, krásné a čisté. Wawel hrad a následná prohlídka 

s doprovodným slovem.  Lagiewniki, poutní místo Božího Milosr-

denství. Wadowice rodné město papeže Jana Pavla II. Prohlédli jsme 

si muzeum v rodném domě sv. Otce. „Zbožnost“ nás hladila 

z každého místečka. S Boží pomocí jsme se šťastně se vrátili.   Bohu 

díky TM.                                                                                                                                           

 
  

 

     Ve dnech 14-17. 5. 2012 jsem se zúčastnila poutního zájezdu do 

Polska. Počet poutníků byl 41 osob z farností Mladovožicka, Pacova 

a Pelhřimova a z farnosti Poděbrady dalších 25 lidí. Atmosféra celé 

skupiny byla velice přátelská a jsem ráda, že také patřím do tohoto 

společenství věřících. Na takové pouti jsem byla poprvé a vše proží-

vala celým svým srdcem...Bohu díky. Místa naší cesty mluví sama za 

sebe - Wambierzyce, Czenstochowa, Krakow, Kalwaria Zebrzy-

dowska, Lagiewniki a Wadowice. Celou poutí nás prováděli naši 

duchovní otcové - P. Jaroslav, P. Vladimír, P. Bohuslav a průvodky-
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ně cestovní kanceláře Palomino paní Hendrychová. Dbali na to, aby 

se každý cítil dobře. Patří jim za to velký dík.                              J.S.                                                 

                                                                                                                                

 

        Pouť do Polska byla úžasná. Já ještě stále žiji ze vzpomínek. 

Klidně bych si tu krásnou pouť zopakovala znovu. Hned začátek pou-

ti v Polsku Wambierzyce se mi moc líbil, vrátila jsem se do dětství, 

kniha Boženy Němcové „Babička“, nádhera. Další poutní místo 

Czestochowa, kaple Panny Marie Jasnohorské se zázračným obrazem 

Černé Madony.  Tam se určitě ve svém životě chci jěště podívat. Ná-

sledovala Kalwaria Zebrzydowska, krásné místo. Dozvěděli jsme se, 

že toto poutní místo založil pan Zebrzydowský, vojvoda krakovský. 

Křížová cesta na Kalwarii Zebrzydovské je nezapomenutelný zážitek. 

Dále jsme navštívili královské město  Krakow, zapsané v seznamu 

světového dědictví UNESCO. Podívali jsme se na královský hrad 

Wawel a královskou katedrálu s ostatky sv. Stanislawa, biskupa a 

mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska. Poslední den naší 

pouti jsme navštívili Lagiewniky, poutní místo Božího Milosrdenství. 

Závěr naší pouti byly Wadovice rodné město  papeže Jana Pavla II. 

Prohlédli jsme si muzeum v rodném domě Svatého Otce a po té jsme 

se vraceli zpět k nám domů. Pouť do Polska byla opravdu moc hezká 

a dlouho na ni budu vzpomínat. Závěrem bych ještě chtěla říci, že 

průvodní slovo paní Ireny Hendrychové, naší průvodkyně, bylo fun-

dované a na úrovni. Děkuji a bylo mi ctí, že jsem se této pouti mohla 

účastnit                                                          Jana Suková, Brandlín 51  

 

     Ohlédnutí za školním rokem 2011/12 a aktivitami dětí z farnosti.. 

Na hodiny náboženství chodilo celkem 15 dětí. Výuka probíhala na 

faře v Mladé Vožici pod vedením otce Jaroslava Karase a katechetky 

Jany Káškové. Na náš podnět v lednu navštívil naši školu v Mladé 

Vožici otec misionář Marek Adamczuk a paní Hannou Koukalovou. 

Pro děti 5. a 8. ročníků si připravili velice zajímavou přednášku o 

životě v misiích. Všichni byli překvapeni, když se z krátkého doku-

mentu dozvěděli, že v Africe často dochází k novodobému otroctví. 
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Jsou zde větší děti prodávány na námezdní práce. Třeba třináctiletí až 

patnáctiletí chlapci rybářům za zásobu pitné vody pro rodinu na tři 

měsíce. Volně poté navazoval 15. ročník projektu do škol, které vy-

hlašuje diecézní katechetické středisko našeho biskupství. Letošní 

téma bylo : " Naděje ". Do projektu jsem se přihlásila s Mgr. Jiřinou 

Bělíčkovou a žáky 8.A. Měli jsme se seznámit s osudem Josefa 

Egyptského. Probrat jednotlivé fáze tohoto příběhu : otroctví, křivé 

svědectví a naděje. A vše zpracovat a převést do současné doby. Cel-

kem týdenní příprava přinesla své ovoce a deset děvčat odjelo v 

červnu reprezentovat školu s dramatickým pásmem o třech obrazech 

a výtvarnými kolážemi do Českých Budějovic, odkud si přivezly 

čestné uznání od otce biskupa Jiřího Paďoura. Mimoškolní aktivity 

pro naše děti z farností byly také zajímavé. Podzimní a jarní víken-

dové setkání dětí na faře, které mělo své vyvrcholení výlety do Kutné 

Hory a do Prahy na výstavu Svatá Anežka Česká. Téma bylo pozná-

váme světce a patrony našich kostelů. Již je známe z kostela v Mladé 

Vožici a Šebířově. Volně navazuje prázdninový pobyt dětí z farnosti 

ve dnech 4.-11. srpna ve Smilových Horách. Tam poznají kostel Ro-

zeslání svatých apoštolů a téma pobytu je : " Svatí, mají mi co říct 

??..... Již je přihlášeno 22 dětí a moc se na ně těšíme a finišujeme s 

přípravami na něj.                                                            Jana Kášková  

 

     Drazí věřící, na Hod Velikonoční se uskutečnila sbírka na naši 

katedrálu v Českých Budějovicích Chci poděkovat za vaše dary, kaž-

dý sám víte, kolik jste přispěli. Na účet biskupství přišlo 2.500.000,-

Kč 

Sbírka nám velice pomohla, neboť téměř pokryla náš podíl dotace, 

který je 2.700.000,-Kč. Při vlastních opravách vznikly další náklady, 

zvláště se to týká archeologického průzkumu. Dále je třeba dofinan-

covat obětní stůl, mobiliář, lavice, zpovědnice a opravu varhan. S 

velkou důvěrou se na vás za nějaký čas opět obrátím s výzvou k no-

vému příspěvku. Pán Bůh zaplať a ať vám Pán žehná o prázdninách a 

dovolených.  Mons.Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický 

/ zkrácená verze dopisu kněžím pro věřící/. 
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Informace : 
 

 Dne 5.srpna 2012 se bude konat sbírka na potřeby Charity. Výtěžek 

bude rozdělen dle klíče Diecézní charity.  

 Dne 2.září se bude konat sbírka na bohoslovce. Výtěžek bude určen 

na hmotné potřeby spojené se studiem a přípravou bohoslovců na 
kněžské povolání. 

 

V roce sv. Cyrila a Metoděje 2012/13 připravujeme 

1. Národní pěší pouť na Velehrad  20.-25.srpna. Zájemci se mohou 

přihlásit na    faře do 18.8.2012. 

2. Společná pouť všech  farností na Velehrad a do moravských sklípků  

27.10.-28. 10. 2012. 

3. Alfa kurz vhodný k prohloubení víry a osobního vztahu s Kristem 

(www.alfakurzy) 

4. Příprava na biřmování pro seniory. Přihlášky na faře do 30. 9. 

2012 

 

Skupinky v naší farnosti od září 

Akce Zodpovědní za organizaci Cíl 

Setkání 

mládeže  

H. Kosejková, M. Matoušková  

T. Kášková, J. Vlach 

Umožnit mladým hovořit o 

životě, víře, společenství 

Modlitební 

skupinka 

R. Malotín, P. Matoušek Přímluvné i prosebné 

modlitby, texty z Písma sv., 

adorace atd. 

Návštěvy 
seniorů 

M. Marešová, Tomášková Návštěvy nemocných, členů 
živého růžence,  potřebných 

 

Od 1. 8. 2012 odchází do důchodu pan Mgr. Stanislav Balík, dlouho-

letý ředitel vožické základní školy. Byl ve vedení školy 12 let. Chtěla 

bych mu touto cestou poděkovat za výbornou spolupráci mezi školou 

a naší farností. Bude mi scházet jeho milý hlas a úsměv v jeho tváři 

při otevření dveří vožické ředitelny. Přeji mu zdraví a Boží požehnání 

v dalších letech.                                          Jana Kášková a P. J. Karas 

 

http://www.alfakurzy/
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Pravidelné akce 

Den Modlitby v 

kostele 

Další program Hodina 

První středa MS 17.00 Adorace 17.30 

Druhá středa MS 17.00 Vzděláváme se ve víře  18.00 

Třetí Středa MS 17.00 Modlitby  17.30 
Čtvrtá středa MS 17.00 Vzděláváme se ve víře 18.00 

První pátek MS 17.00 Spol. živého růžence 18.00 

Druhý pátek MS 17.00 Setkání modlitební skupiny 18.00 

Třetí pátek MS 17.00 Setkání skupinky seniorů 

Setkání rodin 

18.00 

20.00 

Čtvrtý pátek MS 17.00 Setkání  mládeže 18.00 

 

Poutní slavnost v Mladé Vožici 17. 8.-19. 8. 

Den a čas Program 

17.8. v 16.00  

          

            17.00 

Tichá adorace, možnost rozhovoru s knězem, sv. 

smíření 

Mše sv.  následuje literárně-hudební pásmo „Z díla 

našich velikánů“ 

Slavnostní odhalení desky „Paměť národa“ 

18. 8.  ve 14.00 

            

 

               15.30 

Mše sv. host kanovník ThDr. Jiří Svoboda vedoucí 

komise zabývající se svatořečením  kardinála J. 

Berana, účast hudby Armády ČR, čestné stráže a 

starostů Mladovožicka 

Čestný host  Danuše  Brabcová, praneteř kardinála Josefa Berana 

19.8.    9.30 

 

 

           10.00 

Přivítání hosta P. Jáchyma Jaroslava Šimka před 

kostelem průvod na Hrad 

 

Mše sv. s misionářem v Číně, Austrálii a dalších 

zemích  

      
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 

email: faravozice@seznam.cz    Tel. 731 402 979 

Náklad 300 kusů; Neprodejné; srpen

 Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5,-Kč 

mailto:faravozice@seznam.cz

