informovali Ekumenickou radu církví, kde jsme byli vřele přijati.
Také jsme o této Iniciativě hovořili s kardinálem M. Vlkem, který jí
vyjádřil svou podporu a zdůraznil, že je to vhodná aktivita právě v
roce, kdy si budeme připomínat významné výročí příchodu evangelizátorů Cyrila a Metoděje do naší země.
Připravují se také různé školící a informační akce s cílem vše pro
podzim roku 2013 dobře připravit. Postupně budeme zveřejňovat
další upřesňující informace.
Záměr Iniciativy Alfy je trojí:
•zvyšovat povědomí široké veřejnosti o existenci kurzů Alfa
•podpořit místní společenství při získávání nových hostů na jejich
kurz
•zlepšit úroveň kurzů tím, že se jednotlivé týmy na pořádání Alfy
kvalitně připraví
Všechno špatné – k něčemu dobré
Často přemýšlím, když se mi děje něco ne příliš dobrého,
k čemu je to dobré? Slyšela jsem tento příběh: Ztroskotala loď a zachránil se jediný člověk. Doplaval na opuštěný ostrov, postavil si
chýši a byl smířený s tím, že takto svůj život dožije. Jednoho dne
zapálil blesk jeho chýši a on říká : “ Pane i to málo mi bereš“. Za čas
připlula loď, která tohoto muže zachránila, díky tomu, že viděli zdálky oheň a dým. Nejdůležitější je závěr : Tvé dnešní potíže jsou kouřovým znamením příštího dobra. Myslím, že takové kouřové signály
zažíváme všichni. Připomíná mi to i Ježíšův příběh, jak ho asi viděli
apoštolové. Po té hrůze Velkého pátku a nejistotě Bílé soboty to musela být nepopsatelná radost, když viděli Pána živého. Proto vás chci
opět pozvat do kaple, můžeme štěstí z Ježíšova vzkříšení prožívat
společně. Kaple bude otevřená o Velikonočním pondělí od 9.00 do
16.00. Těším se na vás A.P.
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43
www.farnostmladavozice.cz. Tel. 731 402 979
Náklad 300 kusů; Neprodejné; leden-únor
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 6,-Kč
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FARNÍ ZPRAVODAJ
MLADOVOŽICKA č. 2
Měsíčník farností – březen-duben

Mladá Vožice
Nová Ves
Šebířov

Smilovy Hory
Vrcholtovice
Hlasivo

Biskup Josef Hlouch
Rok biskupa Hloucha od 25. března 2012 do 9. června 2013 chceme
v českobudějovické diecézi vzpomenout na vzácného člověka, kterého starší generace chová v srdci s posvátnou úctou: otce biskupa
ThDr. Josefa Hloucha. V pondělí 26. března 2012 to bylo 110 let od
jeho narození. Toužíme spolu s vámi poděkovat Pánu Bohu za jeho
život a službu českobudějovické diecézi. Proto chceme využít této
příležitosti k zahájení „Roku otce biskupa Hloucha“. Narodil se 26.
března 1902 v Lipníku u Třebíče. Kněžské svěcení přijal 5. července
1926. Jeho světitelem byl arcibiskup Prečan. V roce 1934 byl promo1

ván na doktora teologie a posléze se stal docentem a řádným profesorem. V létě 1947 (bylo mu 45 let) byl papežem Piem XII. jmenován
9. českobudějovickým biskupem. Svého úřadu se ujal v neděli 7. září
1947. Neuvěřitelně brzy po svém nástupu si získal srdce všech lidí,
katolíků i nevěřících. Po únoru 1948 byl internován, izolován a odstraněn ze své diecéze. Niterný vztah k diecezánům vyjádřil v básni
„Milion duší“. Z jeho rozjímání vznikla slavná „Minutěnka“, několikrát a nyní znovu vydaná. 9. června 1968 se vrátil do diecéze, ke katedrále a na biskupství. Za čtyři roky, 10. června 1972 zemřel v pověsti svatosti. Ve své závěti napsal: „Všechny vás v srdci na věčnost
nesu“. Pomodleme se za něj na prahu jeho jubilea.
Otče náš…, Zdrávas Maria…Svatý Josefe, svatý Mikuláši,
svatý Jene Nepomucký, svatý Jene Neumanne, orodujte za nás.

Nejprodávanější kniha všech dob.
Především je to vůbec nejrozšířenější kniha v celých
dějinách. Podle „Guinessovy knihy rekordů,“ (vyd.1988) byla v letech 1815 – 1975 Bible vytištěna v počtu 2 500 000 000 exemplářů.
Žádná kniha na světě nebyla přeložena do tolika jazyků. Bibli dnes
mohou číst lidé ve více než 1 800 jazycích. Korporace American
Bible Society sděluje, že Bible je nyní dostupná 98% obyvatel
naší planety. Heinrich Heine, německý básník 19. stol. řekl :„Za
veškeré osvícení vděčím zcela jedné knize . . . . . Bibli. Právem se jí
říká Písmo svaté. Kdo svého Boha ztratil, může jej v knize znovu
nalézt.“ Bojovník proti otroctví William H. Seward v 19. stol.
prohlásil: „ Veškerá naděje na pokrok lidstva závisí na vzrůstajícím vlivu Bible.“ Abraham Lincoln, 60. prezident USA, označil
Bibli za „nejlepší dar, jaký kdy Bůh dal člověku. Bez ní bychom nerozeznali správné od nesprávného.“ Na zákonu přírody
a na zákonu zjevení spočívají všechny lidské zákony, tzn. že těmto
zákonům by žádné lidské zákony neměly odporovat !

Životopis
Devátý českobudějovický biskup Josef Hlouch se narodil se
26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Po studiích v chlapeckém semináři v Kroměříži vstoupil roku 1922 do kněžského semináře v
Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1926 arcibiskupem
Prečanem. Jako novokněz byl poslán do Spálova a ještě téhož roku v
září do Kladek u Prostějova a v prosinci jako administrátor do Jesence. V září roku 1927 se stal kooperátorem a rok na to expositou v
Olomouci - Hodolanech. V roce 1934 byl promován na doktora teologie a brzy po své promoci se habilitoval v oboru pastorální teologie
jako docent. Během doby nacistické okupace se vyznamenal zejména
jako neohrožený kazatel a exercitátor a již 1. října 1945 byl jmenován
řádným profesorem. V létě roku 1947 byl papežem Piem XII jmenován českobudějovickým biskupem. Svého úřadu se biskup Josef
Hlouch ujal v neděli 7. září 1947 a neuvěřitelně brzy po svém nástupu do diecéze si získal srdce všech lidí, katolíků i nevěřících. Nevyhýbal se totiž žádnému prostředí a navštěvoval továrny, školy, kon-

Zveme Česko na večeři 2013
Iniciativa Alfy je propagační kampaň, do které se mohou zapojit
všechna společenství, která pořádají kurz Alfa v naší zemi. V České
republice již proběhly dvě podobné městské Iniciativy v Brně a jedna
v Českém Těšíně.
Na rok 2013 Česká kancelář kurzů Alfa připravuje celonárodní Iniciativu Alfy s názvem Zveme Česko na večeři. Jejím cílem je vytvořit
síť alespoň 200 společenství, která na podzim roku 2013 uspořádají
kurz Alfa. Sbory a farnosti budou kurz pořádat samostatně, ve vlastní
režii. Výhoda Iniciativy spočívá ve společné přípravě a propagaci na
celostátní úrovni v tisku, rozhlase a televizi. Plošná propagace zvýší
povědomí o kurzu, přitáhne pozornost veřejnosti a místním společenstvím usnadní zvaní na kurz.
Přípravy Iniciativy jsou již v plném proudu. Je vyrobeno propagační
DVD a brožura Seznamte se s kurzy Alfa. O tyto materiály si zdarma
můžete napsat na naší adresu. Získali jsme podporu Platformy vedoucích evangelikálních církví, sdružených v ČEA. O projektu jsme
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a nesprávné. Jiní mají názor, že jde čistě o osobní věc jedinců.

Kdo má rozhodnout, čí názor je správný a či nesprávný?
Je tu Bible, která poskytuje vedení v otázkách morálky a popisuje účinné řešení problému zločinnosti, hladu, znečištění životního prostředí . Obtíž je v tom, že většina lidí Bibli nepovažuje za
autoritu v těchto otázkách. Kdysi ji lidé poslouchali s úctou. Bible
byla sepsána lidmi, ale v křesťanstvu byla považována za slovo
Boží a lidé věřili, že to, co je v ní napsáno, bylo inspirováno samotným Bohem. Dnes je v módě zpochybňovat všechno: zvyky, ideje,
morálku a dokonce i existenci Boha. Lidé zpochybňují zejména
hodnotu Bible samé. Zdá se, že většina z nás považuje Bibli za
zastaralou a nepraktickou knihu. Z intelektuálů ji dnes jen málokdo považuje za Boží slovo. Lidé spíše souhlasí s učencem
Jamesem Barrem, který napsal: „ Podle mého výkladu vznikla biblická tradice jako lidské dílo. Je to lidské vyjádření náboženských
názorů.“ Myslíte si totéž ? Považujete Bibli za Boží slovo nebo za
lidské slovo ? Bez ojhůedu na to, jak si na tuto otázku odpovíte, zamysleme se nad jednou věcí : Je-li Bible jen lidským slovem, pak z
toho logicky vyplývá, že jednoznačné řešení lidských problémů neexistuje. Lidé si prostě budou muset dál protloukat, jak nejlépe budou
umět, a přitom budou muset doufat, že se sami neotráví a nevyhynou nebo je nezničí nukleární válka. Je-li Bible Božím slovem, pak
je právě tím, co potřebujeme, abychom tuto obtížnou dobu přečkali. Tato kniha přináší doklady o to, že Bible je skutečně Božím
slovem. Její vydavatelé doufají, že se nad těmito doklady zamyslíme
a potom dojdeme k závěru, že Bible obsahuje jediné to pravé řešení
problémů lidstva na Zemi. Nejprve ale dovolte upozornit na skutečnosti, které samy o sobě ukazují, že Bible si zaslouží zvláštní pozornost.
6

certní síně i fotbalové stadiony. Na fotbalovém stadionu dokonce na
požádání sportovců učinil i první výkop. Vbrzku se stal osobností,
bez níž nebylo uspořádáno jediné významné akce politického či společenského dění. Bohužel, zanedlouho po tragických událostech února 1948, nebylo komunistickým režimem dopřáno biskupu Josefu
Hlouchovi vykonávat funkci pastýře diecéze. Nejdříve byl internován v budově biskupské rezidence, izolován od okolí a posléze odstraněn z diecéze. Ale ani v době odloučení od svého stáda nezapomněl biskup Hlouch na svou diecézi, jak svědčí jeho niterná báseň
„Milion duší“ či tato kniha rozjímání na každý den „Minutěnka“. Dne
9. června 1968 nastoupil opět svůj úřad a dal se do horlivé práce.
Biskup Hlouch nesoustředil svoji péči jen na své sídelní biskupské
město a obnovu katedrály v duchu dokumentů II. vatikánského koncilu, nýbrž neúnavně navštěvoval i ty nejodlehlejší farnosti své
diecéze, aby zde kázal, biřmoval a především povzbuzoval lid k větší
aktivitě v náboženském životě. V období tzv. normalizace bohužel
nemocné srdce biskupa Hloucha nevydrželo zvyšující se nátlak představitelů státní správy, jmenovitě tehdejšího krajského církevního
tajemníka Drozdka. Biskup Josef Hlouch zemřel v pověsti svatosti v
sobotu 10. června 1972 v ranních hodinách. Ještě v předvečer své
smrti na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova celebroval mši svatou v
českobudějovickém chrámu Božského srdce Páně. Jak nám dokládá
archivní materiál, biskup Josef Hlouch, který zemřel nekrvavou mučednickou smrtí v důsledku vyčerpávajícího výslechu, byl velice často uváděn jako tvrdý třídní nepřítel. Josef Hlouch se ale stal nesmrtelným ne jako politik, ale díky své neuvěřitelné lásce k lidu sobě
svěřenému, kterou dodnes krásně vyjadřuje i citát z jeho závěti,
„všechny vás v srdci na věčnost nesu“.
Převzato www.bcb.cz
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Josef Hlouch - Milion duší Báseň Josefa Hloucha, kterou sepsal v
době své nedobrovolné internace v padesátých letech minulého století, v níž vzpomíná, myslí a modlí se za lid ve své diecézi, od nějž byl
násilně odtržen na dlouhých 18 let
Když jsi mne povolal na biskupský stolec, Kriste můj, vtělený Bože,
na starost, na srdce vložils mi své ovce – lásky své moře – milion
duší!
K oltáři složil jsem pro Tebe duším všem bytí své, své ruce jsem vložil, abych jím jak by byl ve všem Tě oslavil, prosil jsem, prosil – za
milion duší.
Biskupský pektorál denně mi zjevoval lásku, jež až k smrti vše dá a
já jej rád líbal, s polibkem objímal svoji diecézi – milion duší.
Před Tebou svátostný Pastýři všech duší, v modlitbách za ně jsem
trval, abych je zla chránil, žehnal jim, je bránil, v slzách já volal – za
milion duší.

Jen holé ruce mám, údělem vyhnanství, chud jsem a přece bohat! V
hostii na srdci já Krista vezu si, já mohu žehnat – milionu duší!
Modlitby, oběti, za otce jak děti věrně jste konali za mne! Dobrý Bůh
vyslyší, všechny vás potěší, dá vás mně a mne vám – milionu duší!
Vrátím se, vrátím k vám, v biskupský ve svůj chrám, v Marii tu naději skládám. Zas budu pastýřem – Pax vobis – každý den a žehnání
vám dám – milione duší!
Te Deum zazpívám, až já vás uhlídám, vzdávám vám své vroucí Bůh
zaplať! Doorám brázdu svou, pot, krev dám biskupskou, za církev, za
vás – milione duší.
Bože dej milost: psát, kázat i trpět, zvát, pravdou by každý žil z Boha, ať ctnosti rozkvete květ a Církev, matka všech slavná, je znova – i
milion duší.

Slyšte mé děti, vizte to andělé, hořká je bolest má, mučí, mne vezou v
neznámo, vzato mně mé stádo, drahých mých ovcí – milion duší!

Proč číst Bibli?
Žijeme ve světě, který má mnoho problémů, aniž by je mohl
vyřešit. Mnoho milionů lidí trvale hladoví, přibývá narkomanů, rozvrácených rodin, neoddaných partnerů, mající děti, rozvodů. Objevují
se denně zprávy o krvesmilstvu, násilí v rodinách, šikaně dětí a zaměstnanců. Vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jsou znečišťovány jedovatými látkami. Stále narůstá počet dopravních nehod,
přepadení, krádeží a vražd. Budou tyto problémy někdy vyřešeny?
Žijeme ve věku, kdy je těžké se rozhodnout. Mnozí z nás jsou odpůrci potratů, a označují je jako vraždu nenarozeného dítěte. Jiní stejně
důrazně zastávají názor, že žena má právo se svobodně rozhodnout o
svém těle, tedy o donošení dítěte nebo potratu. Mnozí jsou přesvědčeni, že homosexualita, smilstvo a předmanželský sex jsou nemravné
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Úzkosti, starosti, práci, bol, lásky žár za ně jsem podával na smír,
abys jim odpustil, milost dal, posvětil a všechny je spasil – milion
duší.
S nimi jsem srostl, žil, jak otec dětem byl, každý mně srdce byl úderem. S nimi jsem se radoval, trpěl a pracoval, žil Tobě, jim jen – milionu duší. Však přišel smutný den, osudný, kalvárský, odvezli pastýře ovcí. Jako když křižován, jak v duši pobodán, tak je mu v srdci –
pro milion duší.

