Udělení medailí sv. Auraciána 2021
V úterý 3. srpna 2021 se v katedrále sv. Mikuláše konaly oslavy svátku sv. Auraciána,
mučedníka, ochránce města České Budějovice a spolupatrona Čech. Přesné datum
mučednické smrti tohoto světce není známo, a proto se slaví svátek sv. Auraciána vždy
3. srpna, tedy v předvečer výročí přenesení jeho ostatků do chrámu sv. Mikuláše 4. srpna
1670. Letos tedy uplynulo od této události 351 let.
Letošní oslavy započaly v 8:00 ranní mší svatou. Poté byl po celý den v chrámu vystaven
k úctě vzácný barokní relikviář z roku 1665 s ostatky sv. Auraciána. Při slavnostní mši sv.
od 17:00 udělil sídelní biskup Mons. Vlastimil Kročil stříbrné Medaile sv. Auraciána
osobnostem, které se mimořádným způsobem zasloužily o šíření křesťanských hodnot
a výrazně přispěly k rozvoji českobudějovické diecéze a jejího duchovního života.
V roce 2021 byly oceněné čtyři osobnosti, a sice Dagmar Jandová z farnosti Pelhřimov, Josef
Malík z farnosti Borovany, Ing. Jiří Míchal z Českých Budějovic a Martin Kulíšek z farnosti
Kasejovice-Budislavice. Všichni jmenovaní převzali ocenění 2. stupně – stříbrnou medaili
sv. Auraciána – za zásluhy a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze.
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Martin Kulíšek se narodil v Olomouci, ale značnou část života prožil v Prostějově.
Budislavice, kam přijížděl pravidelně od 70. let, se mu staly trvalým domovem v posledních
patnácti letech. I přes nepřízeň 50. let, kdy jeho starší bratr byl odsouzen za rozvracení
republiky, se mu podařilo vystudovat grafickou školu a mohl pracovat v oblasti kultury
na několika státních institucích, mezi nimi např. v „Parku kultury a oddechu“ nebo v dnešním
„Moravském divadle“ v Olomouci. V porevolučním období pracoval několik let v olomoucké
„Arcidiecézní charitě“ a zúčastnil se i několika zahraničních misí v Jugoslávii, Ukrajině
a Bělorusku. Před dvaceti lety se stal iniciátorem a duší několikaleté, rozsáhlé opravy
budislavického kostela sv. Jiljí a jeho okolí. Tento kostel se tak stal krásným a důstojným
Božím stánkem. Pan Kulíšek o něj dodnes nejen pečuje, ale také tam organizuje nejrůznější
kulturní akce, přednášky a koncerty, které se těší velké oblibě.
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