ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice

FÍKOVNÍK

1/2016
září

25. ROČNÍK

Sv. Václav
Den před svátkem svatého Václava jsem byl v nemocnici navštívit
jednu starší farnici. Ležela sama na pokoji a tak jsme měli
soukromí i klid bez věčné nemocniční televize. A ač měla zaveden
pomáhající kyslík, přesto jsme si krásně zazpívali nejen
svatováclavský chorál, ale i krásný zpěv Svatý Václave, české kníže
slyš…, který jsem nezpíval od svého mládí. Krásně prožitá
půlhodina. Nevím, jak byla posílena a občerstvena ona paní – přece
jen přijala svátost smíření a eucharistie – ale já jsem odcházel
s radostí a pokojem. A rozhodně posílen setkáním s člověkem,
který prostě a pravdivě prožívá svůj vztah k Bohu. Každý by měl
mít promyšlenou svou víru na úrovni svého vzdělání. Ale ať už
bude prostá či učeně náročná, vždy by měla být pravdivá, abychom
ji mohli přesvědčivě žít. Už několik dní mi zní v uších a pobrukuji
si nápěv toho krásného čtyřhlasu:
… Tys té země nezapomněl, již jsi miloval.
V tísni duše své,
V číši hořkostech,
jméno Tvé za útočiště měla na svých rtech.
Svatý Václave, svatý Václave,
Volá tě tvůj lid,
Vrať své zemi požehnání, vrať svým dětem klid.

P. Vít Dlapka
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Pokřtění v měsíci září
Matyáš Štefek
Vít Jan Kumnácký
Robert Punák
Tobias František Malíček

Jindřich Brůha
Sofie Punáková
Sebastian Michal Malíček
Karolína Petra Jiřina Smetanová

Hospodaření v měsíci září
Příjem za měsíc září ze sbírek a darů: 29 970,- Kč.
Výdej za čtvrtletní splátky na energie, za nájemné, drobné potřeby,
sbírka na bohoslovce: 68 595,- Kč

Náboženství
Letošní výuka náboženství probíhá v prvních stupních na školách
a druhý stupeň společně na faře.
ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II.
1.a 2. třídy středa 13.45 – 14.30
3.- 5. třídy středa 14.45 – 15.30
Vyučuje se na Máji II. ve 3 patře v Jazykové učebně. Vyučuje P. Vít
Dlapka (732217001)
ZŠ Oskara Nedbala
1.- 5. třídy středa 14.00 – 15.00
Vyučuje Pávková Marcela (724024424)
ZŠ Bezdrevská
1. a 2. třídy čtvrtek 13.00 -13.30
3. – 5. třídy čtvrtek 13.30 - 14.00
Vyučuje se v učebně č. 10. Vyučuje P. Josef Mendel (605268665)
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ZŠ Emy Destinové
1. třídy úterý 13.15 - 14.00
Vyučuje se od 11.10. Vyučuje Marta Baštová (728819408)
Druhý stupeň
6. – 9. třídy čtvrtek 15.45 – 16.30
Vyučuje se v ministrantské místnosti. Vyučuje P. Josef Mendel
(605268665)

Katechumenát a příprava na svátost biřmování
I v letošním roce se otvírá možnost všem, kteří chtějí lépe poznat
křesťanskou víru a přijmout svátosti uvádějící do života Církve.
Pro zájemce o křest, nebo ty, kdo byli pokřtěni, ale nevyrůstali a
nebyli vychováváni ve víře se otevírá katechumenát. Každotýdenní
setkávání v rozhovorech o víře s P. Michalem Kaplánkem bude ve
čtvrtek od 18 do 19 hodin v horním sále. Začíná se 6. října 2016.
Pro ty, kteří chtějí své křestní vyvolení stvrdit svátostí biřmování
otvíráme pravidelnou týdenní přípravu. Bude vždy ve čtvrtek od
18.00 do 19.00 hodin v ministrantské místnosti. Přípravu povede
P. Josef Mendel. Začíná se 6. října 2016

Nedělní dětské katecheze
2. října
9. října
16. října
23. října
30. října

katecheze dětí v dolním sále
mše pro rodiny s dětmi na Komunitním centru
katecheze dětí v dolním sále
společné kázání v kostele
katecheze dětí v dolním sále
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Kalendář
1.10.

Nové Hrady

Diecézní pouť

2.10.

10.00 h.

Kostel sv. Vojtěcha

kytarová mše

4.10.

19.00 h.

Kostel sv. Vojtěcha

první studentská mše

6.10.

18.00 h.

Salesiánské středisko

začátek přípravy na křest a
biřmování

8.10.

7.30 h.

Tampír

brigáda

Hosín

výjezdní soustředění ZUŠ

8.-9.10.
9.10.

10.00 h.

Komunitní centrum

Mše pro rodiny s dětmi

10.10.

19.00 h.

Kostel sv. Vojtěcha

koncert Pavla Helána

11.10.

19.00 h.

Komunitní centrum

setkání dobrovolníků

11.-13-10

Brno Žabovřesky

celostátní setkání
salesiánských animátorů

14.-16.10

Štěkeň

Apalucha

15.10.

15.00 h.

Komunitní centrum

Makrely

17.10.

18.00 h.

Salesiánské středisko

setkání pastorační rady

Tampír

víkend pro dobrovolníky

Evropa

Změna letního času na zimní

Salesiánské středisko

Začíná kurz Alfa

21.-23.10
29.-30.10
31.10.

3.00 h
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370 05 České Budějovice, farnost@ctyrak.cz, odkazy: www.ctyrak.farnost.cz, spolcoctyrak.sdb.cz, sasmcb.cz.
Redakční úprava časopisu vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství
a je registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se v nákladu 200 výtisků.
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