BUD
BUDICZECH
DVOUM
DVOUMĚSÍČNÍK
DCM A DCŽM Českobudějovické diecéze

1.9.2011

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

2. ČÍSLO

V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž Tričko v akci. Odpověď přišla od jedné statečné slečny, a to
Aničky Vávrové.

Decimátor života mládeže
(nebo Decimák). Je to takový
divný slovo, koukala jsem do
slovníku a asi ani neexistuje, je od
slova decimovat a jenom se v tom
schovává zkratka DCM :-D.

Děkujeme Aničce za nápad.
Máme pro ní přichystané
tričko s dárkem.
Z množství nápadů jsme se
nakonec rozhodli vybrat jiný
název, a to Budiczech.

Dvě věci jsou v současné době,
myslím, aktuální a důležité.
Především začíná nový školní
rok. Vy sami víte, že pouze
lidmi bývá prožíván Silvestr a
s jakými ovacemi vítají nový
občanský rok v lednu. Nemyslím si, že školní rok je nějak
méně důležitý, spíše naopak. Je
to po prázdninách, kdy jsme si
měli odpočinout a načerpat,
nový začátek, start do mnoha
našich aktivit.

mi nápady okolí. Také čeká na
vaše podněty. To, že je to svěží
kámoš (buddy) do nepohody,
který vám sdělí spoustu důležitých
informací a nenechá vás lenošit, je
další z jeho kvalit. Je to budějičák
jako poleno, ale nebojí se vyrazit
pro novinky i do světa.

Budiczech nemá za úkol vás
otravovat po ránu, ale spíše
probudit zájem o aktivity v
naší diecézi, zapálit ve vás
touhu tvořit a inspirovat svý-

ÚVODNÍ SLOVO
Milí mladí přátelé, otevírá se nový
internetový oběžník, určený vám
mladým. Jsem velmi rád, že vás
mohu oslovit nejen proto, že mi byla
svěřena starost a péče o mládež v
naší diecézi, ale i proto, že na vás
často myslím a jsem rád, že vás
touto cestou právě teď mohu oslovit.

TRIČKO V AKCI

Nový školní rok je obrovským
darem, je možností a příležitostí k rozvoji vaší osobnosti a
vašeho života, školního, profesního a života vůbec.
Pak je tady druhá velká nepřehlédnutelná událost, kterou
prožili mladí celého světa. Prožili jsme Světové setkání mládeže v Madridu.
Je samozřejmé, že takové obrovské akce nemohou být bez
problémů. Je nepředstavitelné,
a to se zde setkalo na dva miliony lidí, že setkání proběhlo
bez sebemenšího zádrhelu,
těžkostí a obětí. Přesto si myslím, že bylo mimořádné a úžasné a věřím, že teprve budoucnost ukáže, jaké veliké plody
přinesla tato skutečnost.

Otce biskupa Pavla Posáda
My se postupně třeba teď dozvídáme o různých dílčích
povzbuzeních a také potěšeních, které mladí lidé prožili.
Sám jsem často kontaktován
mnoha lidmi, kteří mi nadšeně
vyprávějí, jak se v Madridu
povzbudili, jak se tam posílili
ve víře, jak se rozhořelo jejich
malé nadšení a zápal pro Krista. Myslím, že můžeme společně Bohu děkovat za to, že se
to setkání uskutečnilo, že jsme
mohli my svou malou kapičkou přispět do moře radosti,
kterou prožíval svět mladých.
Je na nás, abychom z této události dovedli načerpat a všimnout si právě toho, co Bůh
chtěl říct všem i jednomu každému z nás.

Je možné prožít veliké věci a
nechat je zapadnout. Myslím,
že by bylo škoda, kdyby se to
stalo v případě Madridu. Buďme vnímaví, pozorní a citliví,
nejenom na vnější události,
které jsme mohli prožít během
těch 14 dnů, ale buďme především pozorní v srdci, co nám
Bůh chtěl těmito událostmi
sdělit - možná něco životně
důležitého pro naši cestu, povolání, službu, pro náš další
život.
Přeji vám všem, abyste
v novém školním roce žili obrovsky posíleni zkušeností
z Madridu. Ať už jste tam jeli
přímo, nebo jste o ní slyšeli
vyprávět od těch, kteří tam byli
a mohou vám svědčit, co se
jich z Božího slova dotklo.
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DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL UNITED

ENTERcamp
ENTERcamp

Krátké zamyšlení nad mottem worship
festivalu UNITED, ale i články a postřehy na:

dých křesťanů:

http://unitedfestival.signaly.cz/1108/tri-pe

SPECIÁL Z MADRIDU

Již třetí rok, zato podruhé na Ktiši, se uskutečnil ENTERcamp - setkání mla-

Oproti dnům předcházejícím, namísto kněží byla ranní katecheze pod taktovkou
manželského páru. Našimi hosty byli Jana a Prokop Jirsovi, kteří dorazili na
ENTERcamp i se svým synkem Rafaelem. Jelikož byl celý den věnován otázce
vztahů muž – žena, hovořilo se již od začátku o vlastnostech a rozdílnostech
obou pohlaví, o budování partnerských vztahů, o výběru životního partnera a
sexualitě. …
http://www.dcm.bcb.cz/clanky/ENTERcamp

Oslovili jsme mladé lidi, kteří s námi putovali
do Madridu, aby se podělili o své zážitky a
dojmy.
Fotk
yz
WYD

Že to opravdu stálo za to
a bylo to rozmanité se
můžete dočíst na našich
stránkách v článku Speciál z Madridu.
http://www.dcm.bcb.cz/clanky/
Special-z-Madridu.html
Jako plus přidáváme Promluvy Svatého otce v češtině.

NOVÝ TÝM

Fotk
yz
WYD

V minulé čísle jste se dozvěděli, že dojde ke změně týmu na Ktiši.
Rádi bychom tímto přivítali nové týmáky: Terezku, Helču, Vláďu a Jirku.

VÍTEJTE!

IMPRO
IMPROVI
PROVIZA
VIZACE
ZACE

„SAMÝM BLAHEM, JEDNÍM . . .

HLEDÁ SE KAPELA

JSI KREATIVNÍ TYP A MÁŠ
RÁD DIVADLO?

TAHEM, SRDCE Z LÁSKY MALUJU …“

Jsi šikovný hudebník, hudebnice? Nebo tě jen baví zpívat? Máš
kapelu? Nebo zpíváš se schólou? Hraješ klasiku, nebo raděj
rock? … Znáš nějakou dobrou
kapelu, která by chtěla hrát?

Chceš se trochu odvázat a nevíš
jak?
Jsi z okolí Budějic, nebo z Českobudějovické diecéze?
PŘIPOJ SE K NÁM!

Je to tady. Chystá se výmalba Diecézního centra
mládeže v Českých Budějovicích.
PROSÍME všechny, kteří by během října chtěli
pomoct a přiložit ruku k dílu, aby se nám ozvali.

Máte doma pěkný koberec, tapetu nebo kus
nábytku, ale už se vám nehodí?

Zakládáme skupinu improligy v
Českých Budějovicích, ale chceme se i jinak dramaticky snažit.
Zajímá-li tě Improliga, můžeš
skouknout tyto stránky:

Jste malířsky zdatní, nebo máte zkušenost s
tapetováním? Chcete se pobavit?

http://www.improliga.cz/

Chceme „omladit“ prostory DCM, a tak je
zútulnit i pro vaši návštěvu. Budeme se těšit na
jakýkoliv projev pomoci.
dcm@bcb.cz

PŘIPOJ SE K NÁM!
Info: vendulci@gmail.com

ANO?
TAK SE OZVI!

Hledáme vhodné kapely k doprovodu našich akcí, ale také
přemýšlíme o něčem mnohem
větším … :)
Chceš se zapojit? Neboj se
ozvat, nic za to nedáš!
dcm@bcb.cz
(předmět v e-mailu: KAPELA)
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ŠKOLA PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

Podzimní prázdniny se uskuteční
26.-30.10.2011

Na našich stránkách je závazná přihláška do tohoto kurzu a bližší informace o realizaci.
Proto vyzýváme i ty, kteří neodpovídali na dotazník, nebojte se přihlásit: vztahy se
řešily, řeší a řešit budou, nikdy není pozdě:)

V rámci podzimních prázdnin proběhne Pomadridské setkání. Samotnému Odkaz: http://dcm.bcb.cz/clanky/Skola-partnerskych-vztahu-2.html
setkání a programu z Madridu bude
věnován pátek a sobota.
Blíží se nový dvouletý kurz animátorů., na nějž se
můžete hlásit do 15.9. na: www.dcm.bcb.cz
Podzimní prázdniny se ponesou v duchu společenství. Na programu nebuPrvní víkend již: 23. - 25.9.2011
dou chybět společné modlitby, ochut25. - 27.11.2011 se na Hosíně uskuteční SAM - setkání animátorů mládeže, během jejž
návka místní přírody, společenské hry,
proběhne Fórum mládeže, kde můžete vyjádřit kritiku před otcem biskupem.
nebo lehká práce.

NOVÍ ANIMÁTOŘI

Přijet můžete v tomto termínu kdykoliv,
rád vás uvítá nový tým z Ktiše, na program zavítá i tým z Českých Budějovic.
Budeme rádi, když se na prázdniny
ohlásíte dopředu přes formulář na
stránkách ww.dcm.bcb.cz, abychom
věděli s jakým počtem účastníků počítat.

Zváni jsou všichni i ti, kteří se neúčastnili setkání v Madridu!

CHRIST LIFE

&

Tváří se svým názvem trošku exoticky, ale
vystihuje, co je tou pravou podstatou Kristův život a potažmo život s Ním.
Také je jedinečný tím, že se bude konat na
více místech v naší diecézi (kurz obsahuje
3 víkendová setkání), a to ve vikariátech,
kde bude dostatečný počet zájemců. Odkryjeme zde kdo je Bůh Otec, Syn a Duch
svatý, p r o h l o u b í m e m o d l i t b u
a nakousneme svátosti. Základy víry,
otázky partnerství a mnoho dalších témat
nám nebude skryto…

Večery mladých
lečně s mladými duchovně obnovili, dozvěděli se
základy víry, přiblížili se k Bohu skrze modlitbu a okusili zážitkové hry. Je připraven pro
mladé různé škály, tudíž může přijet kdokoliv.
Ovšem pro ty, kteří by chtěli následující rok navštěvovat kurz animátorů, je podmínkou!
Prachatice:
4. - 6.11.2011; 13. - 15.1.2012; 10. - 12.2.2012
Jindřichův Hradec:
21. - 23.10.2011; 18. - 20.11.2011; 20. - 22.1.2012

Tento kurz si klade za cíl, abychom se spo-

Pozvánka na Lomec

11.9.2011
11.9.2011

Putujte s námi!

Více na: http://www.dcm.bcb.cz/clanky/Pripravovane-akce
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V Novém roce rozběhneme Christ-Life také ve
vikariátech: Český Krumlov, Písek, Strakonice

Večery mladých by se měly uskutečnit ideálně
pětkrát do roka. Dobré by bylo, kdyby setkávání
vzešla z vašich řad a nás jste jen oslovili s případnou pomocí, zajištění přednášky, atd. V rámci
prvních večerů bude také prezentace z Madridu.
Nebojte se nás oslovit na dcm@bcb.cz, se svými
nápady.
Termíny během podzimu:
3.9. - Tábor - Klokoty
8.10. - Kájov - ku příležitosti pouti

DVOUMĚSÍČNÍK DCM A DCŽM
Českobudějovické diecéze

Diecézní centrum života mládeže u sv. Floriána
Ktiš 1; 384 03; dczm@bcb.cz; mobil: 731 402 826

Diecézní centrum mládeže
Biskupská 4, České Budějovice; 370 21; dcm@bcb.cz; mobil: 731 402 807

ZNÁTE SVÉHO KAPLANA?
Odkud pocházíš?
„Velešín je starobylý i hrad má, co vládl světu,
o jeho historii bychom vám nejednu pověděli větu.“
(Tuhle mini-báseň jsem slyšel jedinkrát v životě, když mi bylo
asi deset let, a od té doby jsem ji nezapomněl.)
Vzpomeneš na nějakou veselou historku?
Není to tak dávno, co jsem přišel k oltáři, abych započal mši
svatou, a v té chvíli si uvědomím, že nemám na sobě ornát.
Tak jsem se lidí zeptal, jestli si všimli, co není v pořádku. A
pak jsem rychle zběhl do sakristie se doobléci a po návratu
prohlásil, že jsem si potřeboval prověřit, jak jsou moji farníci
vnímaví. (Prostě jsem svou zapomnětlivost chtěl nějak odlehčit.)
Více na: http://dcm.bcb.cz/clanky/Neni-to-tak-davnoco-jsem-prisel-k-oltari.html
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RUBRIKA

Lekce angličtiny s YOUCATem
YOUCATem
For what purpose are we here on earth?

Proč jsme na zemi?

We are here on earth in order to know and to love God,
to do good according to his will, and to go someday to
heaven. (1-3, 358)

Na zemi jsme proto, abychom poznávali a milovali Boha,
abychom podle jeho vůle konali dobro, abychom jednoho
dne došli do nebe. (1-3, 358)

To be a human being means to come from God and to go to
God. Our origin goes back farther than our parents.

Být člověkem znamená vyjít od Boha a směřovat k Bohu. Náš původ sahá dále než k našim rodičům.

We come from God, in whom all the happiness of heaven and
earth is at home, and we are expected in his everlasting, infinite blessedness. Meanwhile we live on this earth. Sometimes we
feel that our Creator is near; often we feel nothing at all. So that
we might find the way home, God sent us his Son, who freed
us from sin, delivers us from all evil, and leads us unerringly into
true life. He is „the way, and the truth, and the life“ (Jn 14:6).

Pocházíme od Boha, ve kterém spočívá veškeré nebeské i pozemské
štěstí, a jsme očekáváni v jeho věčné a bezmezné blaženosti. Mezitím žijeme na této zemi.. Někdy si uvědomujeme blízkost svého Stvořitele, často ale necítíme vůbec nic. Abychom dokázali nalézt cestu k
domovu, poslal nám Bůh svého Syna. Ten nás osvobodil od hříchu, zachránil *nás od všeho zlého a neomylně nás vede ke skutečnému životu. On je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6,)

Tvary označené kurzívou tvoří přítomný čas prostý. Česká verze není doslovný překlad anglické verze, ale význam je stejný, proto
jsou i v kurzívě slova, která významově v článku odpovídají anglické verzi.
Více z gramatiky můžete nalézt na těchto stránkách: http://www.helpforenglish.cz; Slovíčka např. google: http://
translate.google.cz
* slovo zachránil je v čj v minulém čase, ale anglické slovo delivers je v přítomném čase.

V PŘÍŠTÍM OBĚŽNÍKU SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
Reportáže z akcí
Restart do Adventu
Máme nové LOGO!
Rubrika: Znáte svého kaplana?
YOUCAT další lekce angličtiny
A mnohem více … již začátkem listopadu!

