ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

2/2016
říjen

25. ROČNÍK

Vzpomínáme na naše zemřelé
V těchto dnech vzpomínáme na naše zemřelé blízké – příbuzné
a přátele a také na duše v očistci. Věříme, že společenství církve
můžeme zažívat i napříč časem, a tak vnímáme jejich blízkost,
jejich přímluvy za nás, ale i my si uvědomujeme, že s nimi můžeme
být spojeni a modlit se za ně. Připomínáme si je a prožíváme ve
svém srdci mnohdy vděčnost za jejich lásku, inspiraci a pomoc.
Zároveň nám vzpomínka na ně připomíná, že i my jednou budeme
prožívat finále naší pouti na zemi a budeme se připravovat na
setkání s naším nebeským Otcem. V naší salesiánské spiritualitě
nám zanechal Don Bosko krásný dar v podobě tzv. měsíčního
ústraní, které nazýval také cvičením šťastné smrti. Vnímal tento
nástroj duchovního života jako zastavení na naší cestě a chápal ho
jako přípravu na dobrou smrt. Ať tedy připomínka této památky
v liturgickém kalendáři nás přivede k našemu zamyšlení a osobní
modlitbě.
Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na
smrt; slyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí
a vytrvale se modlíme, a odchod z tohoto světa ať nás nezastihne
nepřipravené, abychom šťastně došli k tobě a radostně spočinuli
v náruči tvého milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

P. Josef Mendel
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Biblické závody
V letošním školním roce jsme pro školáky připravili Biblické závody.
Začínají právě ve chvíli, kdy čtete tuto zprávu. Každé dítě, které se bude
chtít závodů zúčastnit, ať si současně s fíkovníkem každý měsíc vezme
kartičku s novými otázkami. Na druhou stranu této kartičky si může
(a nemusí) vypracovat správné odpovědi a kartičku si ponechat. Pokud
navíc své odpovědi napíše na samostatný papír, podepíše jej a vhodí ho
do schránky v kostele, získá za správné odpovědi nálepku, představující
1 bod. Nálepku si nalepí do svého průkazu, který je součástí tohoto čísla
fíkovníku. Závody vyvrcholí v červnu (datum bude uvedeno příště)
odpovídáním na otázky z celého roku před porotou. Vítězové obdrží ceny,
jež budou zveřejněny v příštím čísle Fíkovníku.
Děti budou soutěžit ve dvou věkových kategoriích:
1. kategorie, mladší děti: 2. - 4. třídy
2. kategorie, starší děti: 5. - 8. třídy.

Úryvek na listopad: Mt1,18 - 2,23; 3,1 - 4,11

První sada soutěžních otázek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kdo a jak přesvědčil Josefa, aby si vzal Marii za ženu?
Proč se objevili mudrci od východu?
Koho a jak cituje Matouš, když Herodes zabije děti?
Proč chodili lidé za Janem Křtitelem?
Co řekl Jan Křtitel Ježíšovi, když za ním přišel?
Které tři věci nabízel ďábel Ježíšovi na poušti?

Bližší informace jsou na webu farnosti.

Pokřtění v měsíci říjnu
Amélie Věra Mrázová
Aneta Jana Novotná
Veronika Fürstová

Lukáš Jakub Drnek
Dominik Miroslav Faltejsek
Štěpán Tomáš Hálek

Hospodaření farnosti v měsíci říjnu
Příjem za měsíc říjen ze sbírek a darů: 72 790,- Kč.
Výdej za energie, služby, zařízení sálu a sbírka na misie: 41 670,- Kč.
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Brigády na Tampíru v šk. roce 2016/17
Brigády na Tampíru v Novohradských horách začínají vždy v 7:30 před
Salesiánským střediskem mládeže, E. Destinové 1, ČB. Končí v cca
19 hod. Hlaste se pokud možno 1 den předem Tomášovi Rádlovi.
V poledne je zajištěna hustá polévka. Po polévce se opékají uzeniny. Kdo
nemá, dostane. Během celého dne pití a koláčky a co kdo přiveze do
společného. Na Tampíru můžete zůstat i přes noc a zorganizovat nějakou
oslavu nebo jen tak posedět u ohně. Bývá zde hezká atmosféra. Je zde
bezpečné a vhodné prostředí i pro děti. Práce je dost – venku i ve vnitř.
Plánujeme vydláždit dvoreček a vybudovat sociální zázemí pro stany (WC
a umývárnu).
03. 09. 2016
11. 03. 2017
03. 06. 2017
08. 10. 2016
22. 04. 2017
24. 06. 2017
05. 11. 2016
13. 05. 2017
Všechny, kdo se chtějí jakkoliv zapojit, zve Tomáš Rádl a Salesiáni
spolupracovníci.
Kontakty – mobil: 731 600 060, email: tomas.radl@sasmcb.cz

Ministrantské schůzky
páteční:
4. listopadu (říjnová schůzka)
25. listopadu
16. prosince
27. ledna
24. února
31. března
28. dubna
26. května
23. června

nedělní:
6. listopadu
27. listopadu
18. prosince
29. ledna
26. února
2. dubna (uvedení do služby)
30. dubna
28. května
25. června

Elektronická verze Fíkovníku
Kromě papírové verze Fíkovníku, která je k dispozici v kostele, je možné
číst Fíkovník i v elektronické podobě. Aktuální číslo Fíkovníku je ke
stažení na farním webu http://ctyrak.farnost.cz v sekci Farnost –
Časopis Fíkovník. Pokud byste chtěli elektronickou verzi časopisu
nacházet i ve Vašich emailových schránkách, napište prosím email na
adresu fikovnik.zasilani@ctyrak.cz
Honza Ehrlich
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Nedělní dětské katecheze
6. 11.
13. 11.
20. 11.
27. 11.

katecheze dětí v dolním sále
společné kázání v kostele
katecheze dětí v dolním sále
dětská katecheze v kostele

Kalendář - listopad
3.11.

19:00 h

Salesiánské středisko

schůze Rady VPS

4.11.

15:00 h

Salesiánské středisko

schůzka ministrantů

Tampír

brigáda
kytarovka

5.11.
6.11.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

6.11.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

12.11.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

14.11.

18:00 h

Salesiánské středisko

setkání pastorační rady

15.11.

18:00 h

Kostel
Obětování Panny Marie

svíčková mše

schůzka nejmenších
ministrantů
muzikál ZUŠ
Archa nové naděje

Ježíše Krista Krále,
konec roku milosrdenství

20.11.
25.11.

15:00 h

Salesiánské středisko

schůzka ministrantů

26.11.

14:00 h

Salesiánské středisko

tvoření adventních věnců

27.11.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Dětská mše
1.neděle adventní

27.11.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka malých ministrantů

Fíkovník - 25. ročník, č. 2/2016, vyšlo 27. 10. 2016, uzávěrka 3/2016 je 21.11.2016, vyjde, dá-li
Pán, 27.11.2016, Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB, E.
Destinové 1, 370 05 Č.B, 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.
PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 3,- Kč.

