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26. ROČNÍK

„Posilněte své srdce“ (Jak 5,8)
Tento citát z listu sv. Jakuba si vzal papež František jako námět pro jednu ze
svých postních promluv. Připomeňme si něco z jejích myšlenek před vstupem
do postní doby, která nám začíná 1. března liturgií Popeleční středy.
Stává se, píše papež František, že pokud se máme dobře a cítíme se
pohodově, zapomínáme na druhé (což Bůh Otec nikdy nedělá). Tento sobecký
a lhostejný postoj dnes dosáhl světových rozměrů natolik, že lze mluvit
o globalizované lhostejnosti. Lhostejnost vůči bližnímu a Bohu je totiž
reálným pokušením pro nás křesťany, zatímco Bohu svět není lhostejný.
Brána od člověka k Bohu se definitivně otevírá ve vtělení, pozemském životě,
smrti a zmrtvýchvstání Božího Syna, vysvětluje dále papež a přirovnává
církev k ruce, která tuto bránu udržuje otevřenou. Svět však tíhne
k uzavřenosti sám do sebe a bránu zavírá. Ruku, tedy církev, tudíž nesmí
překvapovat, je-li odmítána, podupávána a zraňována.
„Kde je tvůj bratr?“(Gn 4,9), obrací se k farním a církevním společenstvím.
Jsme skutečně tělem, které pečuje o své nejslabší, chudé a nepatrné členy?
Nebo se utíkáme do všeobecnosti lásky, která se angažuje daleko ve světě,
avšak zapomíná na žebráka Lazara před vlastními dveřmi (Lk 16,19-31)? Jak
bych si přál, říká papež, aby se naše společenství stala ostrůvky
milosrdenství v moři lhostejnosti.
„Posilněte své srdce“ (Jak 5,8), doporučuje papež František všem jednotlivým
věřícím a ptá se: Co dělat, abychom se nedali vtáhnout do víru děsu
a bezmoci, které jsou plodem děsivých zpráv a výjevů lidského utrpení? Radí
ke třem postojům: za prvé, k modlitbě ve společenství s pozemskou
a nebeskou církví. Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Za druhé ke
konkrétním gestům lásky. A konečně za třetí, pro nás utrpení druhých lidí
znamená výzvu k obrácení.
Prožívejme postní dobu jako formaci srdce, opakuje papež František spolu se
svým předchůdcem Benediktem XVI. (Deus caritas est, 31). Milosrdné srdce
není slabé. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné a pevné, uzavřené
pokušiteli, avšak otevřené Bohu. Z toho důvodu se o letošním postu
modleme: „Přetvoř naše srdce podle Srdce svého“ (Litanie k Nejsvětějšímu
srdci Ježíšovu).

P. Josef Mendel, SDB
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Biblické závody
Stále je možnost se zapojit do biblických závodů, které vyvrcholí, dá-li
Bůh, v neděli 4. června. Otázky je možné zodpovědět i zpětně.
Pro rodiče je to možnost, jak s dětmi otevřít Písmo a začít číst.
P. Vít Dlapka

Březnový text z evangelia podle Matouše:
Mt 17, 1-9;
Mt 19, 23-26;

Mt 17, 24-27;
Mt 20, 1-16;

Mt 18, 21-22;
Mt 20, 25-28

Otázky na měsíc březen 2017:
1. Kdo promlouval s Ježíšem na Hoře proměnění?

Mt 17, 1-9

2. Odkud vzal Ježíš peníz na zaplacení chrámové daně?

Mt 17, 24-27

3. Kolikrát máme odpustit lidem?

Mt 18, 21-22

4. Co řekl Ježíš o velbloudovi?

Mt 19, 23-26

5. Kolik dostali denárů ti, kteří pracovali na vinici od rána? Mt 20, 1-16
6. Přišel Ježíš na svět, abychom mu sloužili?

Mt 20, 25-28

Pokud jste nestihli otázky z minulého kola, nevadí. Připojte se k soutěžícím nyní.
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Nedělní dětské katecheze
5. 3.

společné kázání v kostele

12. 3.

katecheze dětí v dolním sále

19. 3.

dětská katecheze v kostele

26. 3.

katecheze dětí v dolním sále

Pokřtění v měsíci únoru
Justýna Mikešová, Mary Vitilová, Eliška Barbora Vacková

Pozvánka
Zamyšlení nad nedělními čteními
komentář a sdílení každou středu na KC Máj, začátek v 19:15 hod

Kurz pro zamilované
6 setkání pro páry, které spolu chodí
Jádrem je diskuze dvojice nad daným tématem, začíná se večeří
a krátkou promluvou lektora na zajímavá a důležitá témata.
Respektuje se soukromí páru.
Kontakt a přihlášky:
kurzy@ctyrak.cz, 605 268 665 (Mendel)
začátek od dubna, přihlášky do 31. března
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Modlitební zázemí kurzu Alfa
Pondělí 19:45 – 21:15 hodin v komunitní kapli
6.3.
20.3.

Malíkovi, Bíchovi, Fořtl …
Fokoláre

Výsledky průzkumu
„Zpěvy při bohoslužbách“ ve farnosti sv. Vojtěcha
Pastorační rada dne 13. 2. 2017 projednala výsledky průzkumu
a dohodla se, že kompletní materiál bude zveřejněn na nástěnce v kostele
a

na

webových

stránkách

farnosti

www.farnost.ctyrak.cz

v sekci

Hudba/Průzkum. Ve Fíkovníku pouze následující résumé:

Výstupy:
1. Tóniny pro varhanní doprovody zpěvů volit tak, aby vrcholové tóny až
na výjimky písní s velkým rozsahem nevystoupily nad c2, a to jak
u písní, tak ordinária.
2. Jakmile to bude možné, začít s procvičováním zpěvů před mší sv.,
vzhledem k zájmu zejména před nedělní desátou. Budou hledány
možnosti, jde především o personální zajištění.
3.

„Kytarovky“ a dětské zpěvy neozvučovat příliš hlasitě.

4. Zveřejnit výstupy průzkumu ve Fíkovníku, detailní výsledky
a odpovědi na individuální připomínky vyvěsit na nástěnce v kostele
a na webu farnosti www.farnost.ctyrak.cz v sekci Hudba/Průzkum.
Zpracoval Zdenek Zavičák
hudba.vojtech@seznam.cz

5

3/2017

Hospodaření farnosti v únoru 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 57 940,Výdaje na energie, odvod účelové sbírky, bohoslužebné potřeby, zařízení
„baru“… 36.210-.
Děkujeme za Vaši štědrost.
Výdaje za loňský rok 2016:

el. energie kostel
el. energie fara
plyn fara
vodné fara
ENERGIE CELKEM

50 900,24 300,41 900,33 600,150 700,-

nájmy
bohoslužebné potřeby
předplatné noviny
telekomunikační služby
opravy objektu
pojištění
Bankovní poplatky
ostatní materiál (sv. Vojtěch)
ostatní služby
učelové sbírky (odvod na BČ)

40 000,15 600,2 200,7 600,20 000,13 000,3 200,43 000,18 500,176 000,-

NÁKLADY CELKEM

489 800,-

Výdaje byly hrazeny ze sbírek a darů věřících, které činily 540 000,-.
Farnost skončila v zisku asi 50 000,-.
Letošní rok máme v plánu dokončit ozvučení kostela a vedlejší
místnosti pro děti („baru“) za cca 110 000,- Kč a opravu okapových
žlabů za cca 25 000,- Kč.
Děkujeme za Vaši štědrost.
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Kalendář – březen 2017

27.2.

19:00 h

Salesiánské středisko

Večer pro zamilované

1.3.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Popeleční středa

4.3.

9:00 –
12:00 h

Salesiánské středisko

Duchovní obnova farnosti

6.-10.3.

Jarní prázdniny

10.-12.3.

Putim

Duchovní obnova
vysokoškoláků

13.3.

18:00 h

Salesiánské středisko

schůze pastorační rady

19.3.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Dětská mše

31.3.

15:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka ministrantů

Nové Hrady

Duchovní obnova akolytů

1.-2.4.
2.4.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka malých ministrantů

2.4.

14:30 h

Litvínovice

žehnání kříže
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