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26. ROČNÍK

Jsme rodina!
Don Bosko měl zvyk každý rok dávat salesiánům a chlapcům heslo
na celý rok, které se snažili rozvíjet. Tato tradice se v salesiánské rodině
uchovala dodnes. Každý rok dává hlavní představený celé salesiánské
rodině nabídku, jak prožít následující rok. Rád bych Vám proto před
svátkem svatého Jana Boska nabídl myšlenky našeho hlavního
představeného Ángela Artimea:
„Všichni máme zkušenost s tím, že jsme se narodili do nějaké rodiny.
S radostmi i starostmi, které to s sebou nese. Je to konkrétní místo, kde
se člověk učí žít a milovat.
Rodina je složená z tváří, z lidí, kteří milují, mluví, sdílí svůj život
s ostatními, obětují se pro druhé, chrání svůj život i život svých blízkých.
V rodině se člověk stává člověkem.
Rodina je první a nejlepší školou pro děti a také nejlepším domovem
důstojného stáří.
Posláním salesiánské rodiny je také být blízko těm, kdo žijí v těžké
rodinné situaci: rozbitým a neúplným rodinám, rodinám zraněným
egoismem a těm, kdo prožívají krizi ve víře, ve vztazích a ve výchově.
Tyto situace od nás vyžadují empatii a pochopení pro bolest, kterou
různé situace způsobují. Naším úkolem je vést druhé k uzdravení
a odpuštění, ukazovat jim Boží milosrdenství. Všichni mají právo na
odpuštění a všichni mají schopnost odpouštět, rodinu je možné stále
znovu budovat.“
Mohli bychom prožívat i naši „farní rodinu“ více jako rodinu?
P. Vít Dlapka
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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

Únorový text z evangelia podle Matouše:
Mt 13, 3-9.18-23; Mt 13, 44-50; Mt 14, 1-12;
Mt 14, 15-21;
Mt 14, 24-33; Mt 16, 13-19

Otázky na měsíc únor 2017:
1. Co znamená trní?

Mt 13, 3-9.18-23

2. Co udělá kupec, který nalezne vzácnou perlu?
3. Jak byl popraven Jan Křtitel?

Mt 13, 44-50

Mt 14, 1-12

4. Kolik zůstalo zbytků chleba po zázračném rozmnožení? Mt 14, 15-21
5. Proč se Petr začal topit?

Mt 14, 24-33

6. Co znamená jméno Petr?

Mt 16, 13-19

Pokud jste nestihli otázky z minulého kola, nevadí. Připojte se k soutěžícím nyní.
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Hospodaření farnosti v měsíci lednu 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 55.720,Výdaje na energie, bohoslužebné potřeby… 16.017,-.
Celkové roční vyúčtování sdělím, až je dostanu od účetní.
Děkujeme za Vaši štědrost.

Nedělní dětské katecheze
5. 2.

společné kázání v kostele

12. 2.

katecheze dětí v dolním sále

19. 2.

katecheze dětí v dolním sále

26. 2.

dětská katecheze v kostele

Pokřtění v měsíci lednu
Nikola Zdeňka Rambousková, Ludmila Štechová

Pohřeb měl
Jiří Kabele
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Kalendář – únor 2017

9.2.

9:30 h

katedrála

Setkání řeholníků s biskupem

11.2.

9:00 h

Salesiánské středisko

Diecézní fórum mládeže

11.2.

19:30 h

KD Vltava

26. Salesiánský ples

13.2.

18:00 h

Salesiánské středisko

schůze pastorační rady

18.2.

14:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Mše sv. pro pozůstalé
a přátele Hospice

23.2.

19:00 h

Salesiánské středisko

schůze rady VPS

24.2.

15:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka ministrantů

Tábor

Turnaj ministrantů ve florbalu

24.-25.2.
25.2.

15:00 –
18:00 h

Salesiánské středisko

Dětský karneval

26.2.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Dětská mše

26.2.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka malých ministrantů
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