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Milí farníci, 

zdravím vás na konci prázdnin! Pomalu se musíme přizpůsobit pravidelnému rytmu spole-

čenského života, konec „okurkové sezóny“! Po přečtení následujícího článku o církevním 

školství můžeme propadnout pesimismu, ale to pochopitelně nebyl můj záměr. Jen je dobré 

se zamyslet nad oním zúžením zájmu o Boží věci, má to mnoho důvodů… Výhodou tohoto 

efektu je krystalizace společnosti, kdo věří, ten věří, kdo nechce, nemusí se přetvařovat… 

Dobré, ne? Třebaže jsem posledních 10 let náboženství neučil, tak nějak během prázdnin se 

začínám i těšit na děti ve škole, kde navážu na bohumilou katechetickou službu paní Helen-

ky. Kdy, jak a kde bude výuka probíhat, se dozvíte. Jen znovu prosím rodiče, aby mě kon-

taktovali a děti přihlásili, abych měl povědomí, kolik dětí bude a také abych získal kontakty 

na rodiče kvůli pořádání akcí. Děkuji.  

V sobotu 2. 9. můžeme zajet do Březnice na pouť rodin, bude tam program pro děti od 

15 hod. Při nedělní mši svaté 3. 9. vyprosíme Boží požehnání pro žáky a studenty (a prosím 

i o modlitbu za ty, kdo budou učit…). Kdo by chtěl, může přijít v sobotu 9. 9. na farní za-

hradu, kde se v 17 hod. u ohýnku a špekáčků podělíme o zážitky z prázdnin. Lze si zahrát 

fotbal a zaběhat si. Těším se na vás.   

Váš pater Petr 
 

Historie našeho církevního školství  
Spojení církve a školy je staré jak církev sama. Náznaky tohoto spojení můžeme najít už na 

stránkách Nového zákona. Apoštol Pavel a vlastně i samotný Pán Ježíš místy užívali meto-

dy rabínské pedagogiky pro první šíření radostné zvěsti. Podobně církevní otcové posilovali 

církev prvních staletí tím, že její víru podepřeli pozdně helénistickou vzdělaností. Tím 

zachránili klasické jazyky a část intelektuálního dědictví antiky, které se pak spolu s židov-

sko-křesťanským náboženstvím stalo základem naší kultury. 

Povědomí o tom, že ve středověku byla církev jediným nositelem vzdělanosti, má snad 

každý; již méně lidí si však uvědomuje, že církev byla v celé Evropě téměř dominantním 

provozovatelem škol až do období počátku 19. stol. Teprve po napoleonských válkách došlo 

k tzv. velké sekularizaci.  Tehdy rodící se moderní státy začaly od církve přebírat její zdravot-

ní, sociální a školské instituce, které přizpůsobily novým potřebám průmyslové společnosti.                                                                                                                                    

V naší zemi byla situace složitější. Habsburská monarchie se s katolickou církví svázala 

příliš těsně a hranice mezi státem a církví byla především v oblasti školství dlouho nezře-

telná. Až do šedesátých let 19. stol byly vlastně všechny obecní školy školami církevní-

mi. Třebaže byly u nás do I. světové války téměř všechny školy definitivně postátněny, 
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nepřestala být na nich církev výrazným způsobem přítomná. Velký počet kněží tvořili „ka-

techeté“ ustanovení pouze pro výuku náboženství na školách, v učitelských sborech 

jim náleželo přednostní postavení. Podobně i náboženství jako vyučovací předmět figurova-

lo na vysvědčení  vždy na prvním místě. Pro naše praprarodiče byla i účast na bohosluž-

bách považována za součást školní výuky a její zanedbávání mělo vliv na známku 

z náboženství i z mravů (což se z dnešního pastoračního hlediska jeví jako téměř absurdní). 

První Československá republika prostor přítomnosti církve ve státní škole poněkud zúžila 

(např. byly odstraněny krucifixy ze tříd, které dodnes najdeme v Rakousku a Bavorsku), ale 

většina žáků základních a středních škol stále procházela povinnou výukou náboženství a to 

až do školního roku 1952/1953 (sic!).             

Poněkud podrobnější historický úvod byl nutný k tomu, abychom se příliš nepodivovali nad 

poměrně malým počtem škol přímo řízených katolickou církví před II. světovou válkou. 

Své základní poslání hlásat Evangelium církev v rámci dobových možností plnila na ško-

lách státních, a proto jen v ojedinělých případech na sebe brala obtížné břemeno vydržování 

vlastních škol. Byla zde slavná gymnázia vedená mužskými řeholemi tradičně zaměřenými 

na šíření vzdělanosti (benediktini, piaristé, jezuité), ta však spíše jen doplňovala síť státních 

gymnázií. Ženské řeholní instituty zřizovaly dívčí penzionáty, z nichž jen některé měly tzv. 

právo veřejnosti a tedy oficiální status gymnázia nebo střední odborné školy. Odborné 

církevní školství se specializovalo především na výchovu opatrovnic a učitelek ručních 

prací. Tehdejší důraz katolického školství na oddělené vzdělávání dívek byl patrný také 

v poměrně velkém počtu katolických dívčích učitelských ústavů. Pokud zmíníme řádové a 

diecézní teologické instituty – semináře, tedy školy na pomezí mezi školami středními a 

vysokými, je nástin předválečného neuniverzitního církevního školství téměř úplný.  

Komunistický puč v únoru r. 1948 znamenal samozřejmě definitivní konec všech církev-

ních škol. Násilně tak byl završen proces postátňování školství jako celku, který ovšem 

započal již v polovině 19. stol. Po roce 1953 se jednotná státní škola stala klíčovým nástro-

jem ideologické propagandy totalitní moci, díky které se náboženská složka výchovy insti-

tucionálně i pedagogicky vytlačovala za hranice legality. 

Současné katolické školy začaly 

vznikat prakticky okamžitě po 

sametové listopadové revoluci. 

Již počátkem roku 1990 se sdru-

žili křesťanští intelektuálové a 

pedagogové do tzv. Ústředí 

křesťanských škol, které se schá-

zelo na faře při dominikánském 

klášteře v Husově ulici v Praze 

na Starém Městě. Při jeho zrodu 

stál i tehdejší arcibiskup pražský 

František kardinál Tomášek. 

Protože v Ústředí působila i řada 

právníků, mohla církev kvalifi-

kovaně spolupracovat s rodící se 

demokratickou výkonnou i zákonodárnou mocí na rychlé změně legislativy umožňující 

obnovení výuky náboženství a vznik církevních škol.     
                                                                     (Převzato z web. stránek arcib. pražského) 



Biskupství českobudějovické děkuje za podněty k obsahu nového webu! 

                                                                    
62,55 % respondentů by hledalo informaci na internetu 

 

Přes 700 účastníků se v průběhu července a srpna zapojilo do dotazníkového průzku-

mu a svými názory tak aktivně přispělo k vytvoření obsahu nové webové prezentace 

biskupství českobudějovického. 
 

Až 89% respondentů hledá církevní tématiku na internetu jako na hlavním informačním 

kanálu. Účastníci průzkumu pak uvítají události z biskupství a diecéze, události o místní 

i globální Církvi, o její veřejné činnosti. Dále o významných svátcích a rovněž informace 

a návody k tzv. „životním situacím“ jako je křest, svatba atd. V dotazníkovém šetření tuto 

možnost hledala až ⅕ respondentů. Vaše názory zohledníme při přípravě nové webové 

prezentace. Průzkum proběhl dvojím způsobem: 

1. Focus Group: Se zástupci cílových skupin jsme provedli moderovanou debatu nad stá-

vajícími webovými stránkami a možnostmi, které by tito respondenti uvítali.                                                                       

2. Veřejný uživatelský dotazník: Zaměřili jsme jej na sběr informací ve velkém množství. 

Jak na námi nabízený obsah pohlížejí velké skupiny lidí a jaký tip informací by uvítali. 

Díky dotazníku jsme získali dostatečně hodnotný vzorek názorů, které při tvorbě nových 

stránek zohledníme. 
 

Shrnutí: 

Věřící lidé v českobudějovickém regionu 

Skupina věřících uživatelů, kterým je budějovická diecéze blízká a často o ní hledají infor-

mace. Informace, které je nejčastěji zajímají: 

 Události, které se v rámci biskupství a diecéze konají – ať už přímo lokálně 

v Českých Budějovicích, tak i v ostatních vikariátech (kulturní akce, významné 

poutě, významné mše atd.). 

 Církevní informace v globálním přesahu - významné události nebo aktuality, které 

se odehrávají na celorepublikové nebo i zahraniční úrovni (biskup, papež, Vatikán, 

atd.). 

 Jak církev pomáhá a kde – informace o sbírkách, co se za ně realizovalo, kde 

a kdo za nimi stál. 



 Struktura a informace o organizaci samotné – kdo je hlavním biskupem, kdo vede 
církev, jak se církev organizačně dělí atd. 

 Bohoslužby – lidé o tyto informace jeví zájem, ale většina z nich využívá již 
k tomu určený portál cirkev.cz. 

Široká veřejnost v Jihočeském regionu 
Skupina účastníků z řad široké veřejnosti – bez vztahu k církvi či určené víry. 

 Uvítají informace o některých událostech, které mají s církví spojené a hledají je. 
Jsou to zejména významné svátky jako Velikonoce nebo Vánoce. Lidé často hle-
dají význam, co to znamená, proč se slaví, zda je s tím spojená nějaká událost atd. 

 Informace k tzv. „životním situacím“ – v případech, kdy uživatelé vstupovali např. 
do manželství s osobou církevně zaměřenou, rádi by nalezli informace o: církev-
ním svatebním obřadu, křtu dítěte nebo případném rozvodu. V dotazníkovém šet-
ření tuto možnost hledala až ⅕ respondentů. 

Výsledky z dotazníkového šetření: 

 Až 89% respondentů využívá pro hledání církevní tématiky internet jako hlavní in-
formační kanál. 

 Lidé potom nejčastěji hledají (TOP 3): aktuální dění, bohoslužby, akce 
a pozvánky. 

 Z pravidelného dění poté nejčastěji hledají: kulturní akce, informace z diecéze, 
mimořádné události a církevní obřady. 

 Ze skupiny věřících a nevěřících respondentů ví, jak pomáhá církev svému okolí 
průměrně pouze 19%. 

 64% respondentů by rádo církevní instituci vidělo na sociální síti. Z toho 88% 
procent na Facebooku. 

_________________________________________________________________________ 
 

Zprávy a oznámení 
 

Přihlášky na náboženství 
Na náboženství přihlašujte své děti buď přímo u p. faráře, nebo prostřednictvím školy. 
 

Pouť rodin - sobota 2.9.2017 - Březnice                                                                                                                                  
Od 15 hodin bude program pro děti oddělený od programu pro rodiče, v 17 hodin mše sva-
tá, viz leták.  Více na: http://farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz/aktuality/ 
 

Mariánská mše sv.  
sobota 2. 9. – městský kostel v 9 hod.  
 

Táborák  
sobota 9. 9. – farní zahrada v 17 hod. 
 

Jáhenské svěcení  
sobota 16. 9. v Č. Budějovicích 
 

Poutní mše sv. ve Starém Rožmitále a poděkování za úrodu 
neděle 17. 9. – farní kostel v 8,30 hod. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 28. srpna do 10. září 2017 

Starý Rožmitál 
Hvožďany Bělčice Ostatní 

farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 28. 8.  mše svatá není    

Úterý 29. 8.  mše svatá není    

Středa 30. 8.  mše svatá není    

Čtvrtek 31. 8.  18,00 bohoslužba slova  
18,00 mše sv. 

P. Kozubík? 
 

Pátek 1. 9.   18,00 mše svatá, svát. požehnání    

Sobota 2. 9.  9,00 mše sv. ke cti Panny Marie    
Pouť rodin Březnice  

17,00 mše sv. 

Neděle 3. 9. 
8,30 Za Josefa Částku, jeho 

otce a duše v očistci 
 

10,10  

bohosl. slova 

11,15  

mše sv. 
 

Pondělí 4. 9.  mše svatá není    

Úterý 5. 9.  mše svatá není    

Středa 6. 9.     18,00 mše sv. Voltuš 

Čtvrtek 7. 9.  
18,00 volná intence  

Po mši sv. adorace. 
 

18 hod. mše sv. 

P. Kozubík? 
 

Pátek 8. 9.  
17,00 svátost smíření 

18,00 volná intence 
   

Sobota 9. 9.      17,00 táborák   farní zahrada 

Neděle 10. 9. 
8,30 Za Boží požehnání a 

ochranu pro všechny děti 
 

 

10,10  

mše sv. 

11,15  

bohosl. slova 
 


