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FÍKOVNÍK

5/2014
září - říjen

23. ROČNÍK

Můj anděl půjde před tebou,
praví Bůh.
(Exodus 23, 20)
Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze
a svěř se vedení toho druhého: neviditelného.
(Phil Bosmans)

Kaple Anděla Strážce – ŘK Sušice

Vždyť svým andělům
vydal o tobě příkaz,
aby tě střežili na
všech tvých cestách.
(Žl 90,11)

Andělé s lidskou tváří,
kteří se objevují ve tvé blízkosti
v nejkritičtějších chvílích
jen proto,
aby ti dali zakusit jeho lásku a péči.
(Phil Bosmans)

2/ úvodník

5/2014

Milí farníci,
letošní školní a pastorační rok bude nesen dvěma výročími.
Dvacet let přítomnosti salesiánů v naší farnosti a 200. výročí
od narození svatého Jana Boska.
Přípravné tříletí oslav narození sv. Jana Boska, v jehož
průběhu putovaly po celém světě ostatky světce a navštívily
i naši farnost, vrcholí letošním rokem a zakončí se velkou
oslavou 7. a 8. srpna 2015 na Velehradě. Naše farnost
a středisko ukončí tento jubilejní rok festivalem Dona Boska
o víkendu 6. a 7. června 2015. Ale zatím jsme na začátku.
Prvním počinem tohoto výročí je putovní soška Dona Boska
(kopie sochy s ostatky DB), která bude navštěvovat naše
rodiny i jednotlivce po celý rok. Může se stát dalším malým
pojítkem nás farníků. Spolu se soškou putují i zamyšlení
na každý den týdne, krátký životopis s modlitbou, kterou
můžeme zakončovat četbu denního textu, a kreslený příběh
pro děti (životopis s modlitbou si můžete nechat). Předání
sošky záleží na domluvě. Je to šance zjistit, kde bydlí někdo
další z farnosti, někdo, koho skoro neznáme, možná jen
od vidění. A komu by to činilo velké problémy, může předat
sošku v neděli v kostele. Seznam zájemců je v kostele
u obětních darů, kde se můžete každý zapsat.
Druhým počinem budou dětské promluvy (katecheze)
na téma života Dona Boska. Současně s jednou dětskou
katechezí v měsíci bude pro dospělé v kostele promluva
inspirovaná životem a myšlenkami svatého Jana Boska.
S dalšími podněty se na vás budeme obracet během roku.
Svatý Jan Bosko byl člověkem, který měl „čich“ na dobu
a její problémy, naděje a potřeby a odvahu na ně odpovědět.
To by mělo být pro nás inspirující. Přeji Vám za celou
komunitu do nového školního roku don Boskovo nadšení
pro záchranu duší a fantazii při projevování lásky svým
blízkým.
P. Vít Dlapka
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3/ liturgická čtení, bohoslužby
LITURGICKÁ ČTENÍ – ROČNÍ CYKLUS A:
Datum Neděle/svátek

1.čtení

2.čtení

Evangelium

14.9.

Povýšení sv. Kříže

Nm 21,4b-9

Flp 2,6-11

1Jan 3,13-17

21.9.

25. ne v mezidobí

Iz 55,6-9

Flp 1,20c-24.27a

Mt 20, 1-16

28.9.

Slavnost sv. Václava Mdr 6,9-21

Petr 1,3-6; 2,21b-24

Mt 16,24-27

5.10.

27. ne v mezidobí

Iz 5,1-7

Flp 4,6-9

Mt 21, 33-43

12.10.

28. ne v mezidobí

Iz 25,6-10a

Flp 4,12-14.19-20

Mt 22, 1-14

19.10.

29. ne v mezidobí

Iz 45,1.4-6

1Sol 1,1-5b

Mt 22, 15-21

26.10.

30. ne v mezidobí

Ex 22,20-26

1Sol 1,5c-10

Mt 22, 34-40

1.11.

Slavn. Všech svatých Zj 7,2-4.9-14

1Jan 3,1-3

Mt 5,1-12a

2.11.

Vzpomínka na
všechny věrné
zemřelé

Řím 8,14-23

Mt 25, 31-46

Mdr 3,1-9

Z MATRIKY
pokřtěni byli:
Václav Ludvík, Magdaléna Berkyová,
Amálie Hofhanslová, Dominik Gritz, Sebastian Bakalář,
Neli Reindlová, Petr Horváth & Tomáš Gorol
ve svazek manželský vstoupili:
Mojmír Frček & Erika Malíková
na věčnost nás předešla:
Eva Vrtišová

POŘAD BOHOSLUŽEB U SV. VOJTĚCHA:
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18.00

18.00
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8:00, 10.00, 18.00
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4/ ohlášky, informace

Ohlášky & informace
27.9. 14 h:

otevření komunitního centra na Máji

7.10. 19 h:

první studentská mše

9.10. 18:30h: benefiční koncert sv. Vojtěcha PRAGUE CELLO QUARTET

Dětské nedělní katecheze
Rádi bychom letošní rok pokračovali
v nedělních promluvách (katechezích)
pro děti. V tomto školním roce bude asi
polovina z nich zaměřena na život
svatého Jana Boska a polovina na témata liturgického roku.
Termíny nejbližších dětských promluv jsou: 28. září, 12. října,
26. října a 9. listopadu. Do tělocvičny nebudeme chodit přes
presbytář, ale novým vchodem přes hernu.
Těšíme se na vás, děti!
P. Vít Dlapka
Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015
ZŠ Máj I.+ II. – vyučuje se ve středu na ZŠ Máj II. od 10. září
1. až 2. třída

13:45 – 14:30

3. až 5. třída

14:45 – 15:30

ZŠ O. Nedbala – vyučuje se ve středu od 10. září v 1. patře
1. až 5. třída

14:00 – 14:45

ZŠ Bezdrevská – vyučuje se ve čtvrtek od 18. září
1. až 2. třída

13:10 – 13:40

3. až 5. třída

13:45 – 14:15

5/ o patronech

5/2014

O patronech
Slovo „patron“ pochází z latiny a je to
pojmenování pro ochránce či přímluvce. V Římské
říši patron vystupoval před senátem či císařem
v zájmu provincie, která mu byla svěřena, čili
takový lobbista, v tom lepším slova smyslu. Známe
také slovo „patrona“ a myslíme tím nábojnici,
tedy ochranný obal náboje.
V křesťanském slova smyslu tím myslíme světce, kterého
považujeme za trvalého ochránce či přímluvce u Boha. V případě světice
pak mluvíme o „patronce“ nikoli o patroně.
Izraelité věřili, že každý národ či království má svého ochranného
anděla. Andělem vyvoleného národa byl archanděl Michael a zůstává
ochráncem nového vyvoleného lidu božího, tedy církve.
Andělé však nejsou patroni. Za patrony či patronky si vybíráme
světce a světice, a přisuzujeme jim ochranu nebo přímluvu, buď na
určitém území, nad určitými osobami nebo v některé lidské činnosti.
Máme tak osobní patrony (obvykle křestní nebo biřmovací), ale i patrony
zemské či národní, patrony diecézí, měst, obcí nebo farností, patrony
řemesel či povolání nebo také různých spolků (časté spolky sv. Josefa)
nebo řeholních společenství (a nemusí to být zrovna zakladatel).
Od slova patron je odvozeno patrocinium. Myslí se tím výroční oslava
světce, jemuž je zasvěcen kostel či kaple, a nazýváme to také někdy pouť
či hody. Jedná-li se o farní kostel, tak světec, jemuž je kostel zasvěcen, je
patronem i farnosti, a také obce, v níž kostel stojí. Není to však železným
pravidlem.
P. Petr Košák

6/ zájmové kroužky
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7/ tajenka

5/2014

8/ akce

5/2014

Apalucha
Oblíbené setkání tatínků s dětmi se bude tentokrát konat
v Nových Hradech ve dnech 3.10 – 5.10.2014.
Do českobudějovické diecéze připutuje relikvie sv. Jana M. Vianneye, a to
v úterý 16. září 2014. Bližší informace naleznete na www.bcb.cz.
Dne 20. září 2014 se uskuteční 2. českobudějovický pochod Odvahu k životu.
Pochod začíná ve 14 hod. na rohu Lannovy třídy a Nádražní. Více na www.bcb.cz.
Ve dnech 20.9. – 21.9.2014 se bude konat:
• Poutní slavnost na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Bližší program na
www.bcb.cz.
• Klášterní slavnosti v klášteře Božího Milosrdenství v Nových Hradech.
Více na www.klaster.cz.
V sobotu 27. 9. 2014 zveme všechny na Den otevřených dveří, který proběhne
v KC Máj a v jeho přilehlém okolí (zasazení památného stromu, hudební scéna,
divadlo, soutěže a hry pro děti).
Ve dnech 27.9. – 28.9.2014 proběhne 12. Národní svatováclavská pouť ve Staré
Boleslavi a v Budči.
V sobotu 18.10.2014 se bude konat ve 14 hod. v kostele Panny Marie Růžencové
Diecézní mariánské večeřadlo s Mons. Pavlem Posádem.
Ve dnech 14.11. – 16.11.2014 se bude v konat v Církevní mateřské škole,
Lipenská 1, seminář náboženské výchovy dětí – „Katecheze dobrého pastýře“.
Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 31.10.2014. Více na www.bcb.cz.
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