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26. ROČNÍK

Nový rok
Dřív než se pustíme do nového roku, měli bychom se alespoň trochu
vypořádat s koncem toho loňského. Nechci mluvit o celém roce, jen o jeho
konci. Děkuji Zdeňku Zavičákovi a dětem za to, že pěkně prezentovali
ZUŠ i farnost na adventních trzích na Výstavišti. Stejně tak děkuji Pavlovi
Kuchařovi a jeho rómské skupině, kteří na Výstavišti prezentovali
Středisko. Děkuji za Vaši pomoc ve stánku na náměstí. Možná by bylo
možné ze strany farnosti příští rok více využít této možnosti také k naší
pastoraci (nabídka vánočních bohoslužeb, betlému…)
Děkuji všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na vánočních
oslavách. A nejde zde jen o to viditelné, slyšitelné vonící a chutnající, ale
především o onu neviditelnou, ale téměř nahmatatelnou atmosféru
pokoje, radosti a díků…
A jako předchuť příštích Vánoc: počítejte s živým Betlémem. Ne, že nám
ho někdo předvede, ale my jej předvedeme lidem na sídlišti jako naši
malou evangelizaci.
A přání do Nového roku? S komunitou máme v plánu několik nových
akcí, jimiž bychom chtěli více komunikovat se společností, jak nás vybízí
papež František. Jak jsem se zmínil o vánocích, nebojme se být blázny
pro Krista. Rád bych, kdybychom se každý podle svých možností zapojili
svou tvořivostí k předávání naší víry. Je to hřivna, kterou jsme dostali
a máme ji rozmnožit. Má to smysl, protože víra dává tomuto světu naději,
že se nepropadne do sebezkázy, ale že zušlechtí tento svět pro život
našich dětí.
P. Vít Dlapka
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Biblické závody
Děkuji všem, kdo se rozhodli s námi zúčastnit Biblických závodů a zvláště
těm, kteří pokračují. Protože vás není mnoho, nálepky po odevzdání
odpovědí žádejte ode mne.
Zatím je více odměn než účastníků. Ale protože je možné se kdykoliv
přidat do soutěže, doufám, že váš počet poroste.
P. Vít Dlapka

Lednový text z evangelia podle Matouše:
Mt 9, 9-13.18-26; 10, 1-8.29-33; 11, 25-30; 12, 1-8.46-50
Otázky na první měsíc v roku (leden 2017):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doplň: „Nepotřebují…“
Co řekl Ježíš, když přišel do domu představeného synagogy?
Jmenuj alespoň 5 apoštolů.
Kdo jediný zná Otce?
O kom říká Pán Ježíš, že je pánem nad sobotou?
Kdo je Ježíšův bratr, sestra, matka?
Pokud jste nestihli otázky z minulého kola, nevadí. Připojte se k soutěžícím nyní.

Nedělní dětské katecheze
8.
15.
22.
29.

1.
1.
1.
1.

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

Pokřtění v měsíci prosinci
František Tokár, Filip Horák, Tibor Bugoš, Darina Bugošová

Hospodaření farnosti v měsíci prosinci
Příjmy ze sbírek a darů: 67 500,- Kč. Výdaje na energie, služby,
Mikuláše… 38.500,- Kč.
Děkujeme za Vaši štědrost.
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Ze života přednovice
Milí přátelé, farníci.
Všechny vás srdečně zdravím z přednoviciátu ve Zlíně, kde prožívám
první rok salesiánské formace. Kromě mě jsou zde ještě další dva
přednovicové spolu s kterými zde tvoříme výbornou partu.
Etapa přednoviciátu je zaměřena především na prožívání života
v salesiánské komunitě a salesiánského apoštolátu, což nám pomáhá
rozlišit, zda je salesiánský způsob života skutečně to, k čemu nás Bůh
volá.
Tomu odpovídá i program. Kromě pravidelných modliteb s komunitou
máme na starosti především místní ministranty. Dále jsme zapojeni
v místním nízkoprahovém klubu. Ve středu pak jezdíme do Fryštáku na
takzvané galeje. Jedná se o manuální práci okolo domu, zejména pak jeho
úklid. Mezitím se věnujeme i studiu a to především italštině.
Víkendy nám zaplňuje příprava různých akcí, hlavně kurz „Come In“
a setkávání se slovenskými přednovici, se kterými se pravděpodobně
sejdeme za rok v noviciátu v Popradě. V pondělí pak máme, pokud zrovna
není duchovní cvičení, osobní volno na úklid, nákupy a odpočinek.
Přesto, nebo právě proto, že je program velmi bohatý a náročný jsem tu
zatím nadšený, tak uvidíme jak se to bude vyvíjet.
Na závěr bych vám rád poděkoval za vaši podporu a modlitby a popřát
hodně štěstí a Božího požehnání do všeho co právě prožíváte.
Lukáš Houška
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Kalendář – leden 2017
6.1.

farnost

Tříkrálová sbírka
svátek Křtu Páně
konec vánoční doby

8.1.
9.1.

16:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

úklid vánoční výzdoby

9.1.

18:00 h

Salesiánské středisko

schůze pastorační rady

10.1.

20:00 h

Salesiánské středisko

18. – 25.1.

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka rodičů
prvokomunikantů
týden modliteb
za jednotu křesťanů

22.1.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

dětská mše

29.1.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka malých ministrantů

29.1.

14:00 –
16:00 h

Komunitní centrum

oslava Dona Boska

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
Fíkovník - 26. ročník, č. 1/2017, vyšlo 01. 01. 2017, uzávěrka 2/2017 je 22.01.2017, vyjde, dá-li
Pán, 29.01.2017, 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.

