ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

4/2017
duben

26. ROČNÍK

Ukřižuj i aleluja
Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme
v jeho vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my. Prožít Velikonoce,
t.j. přejít ze smrti do života, znamená věřit ve vzkříšení. Není nic velkého, že
Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni.
Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo
zmrtvýchvstání. (Sv. Augustin)
V rozmezí několika dní prožíváme celou škálu pocitů a vztahů, které
charakterizují celý náš život. Jakoby ve zkratce zažijeme intimnost
velikonoční večeře, životní strach Getseman, bolest a lítost Golgoty, sobotní
beznaděj, nevěřící nedělní ráno i radostné setkání se Zmrtvýchvstalým.
Uvědomíme si svou nevěru i víru, Janovo spočinutí na Ježíšově hrudi i bolest
matky svírající v klíně mrtvolu syna.
Můžeme si znovu uvědomit, čím pro nás Kristus je a není. Chvíle bolestného
ztišení u hrobu střídá radostný jásot u téhož hrobu a Ježíšova odevzdanost
do vůle Otcovy nás vede vždy skrze bolest k nezvratnému vítězství.
Rok co rok se vžíváme do tohoto dramatu, které je obrazem života nás
samých i celého lidstva. Rok co rok se vracíme ke stejným textům a gestům
a nemůžeme se jich nabažit.
Letošní Velikonoce budou stejné jako ty loni či ty z našeho dětství a přece
v nich můžeme nalézt úplně novou touhu žít, padat a vstávat s Kristem,
vykupovat tento svět a vnášet do něho radost velikonočního rána.

P. Vít Dlapka
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Biblické závody
Nikdy není pozdě se zapojit do našich biblických závodů. Dokonce je
možné přijít až 4. června přímo na závody, ale ti, kdo si dají práci
s vypracováním otázek, budou mít lepší startovní pozici.
Zde jsou tedy dubnové otázky:
P. Vít Dlapka

Dubnový text z evangelia podle Matouše:
Mt 21, 1-9;
Mt 22, 15-22;

Mt 21, 28-31;
Mt 22, 34-40;

Mt 21, 33-44;
Mt 24, 36-44

Otázky na měsíc duben 2017:
1. Co volaly zástupy, když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma?

Mt 21, 1-9

2. Který syn splnil otcovu vůli?

Mt 21, 28-31

3. Co udělali dělníci na vinici se synem majitele?

Mt 21, 33-44

4. Co odpověděl Ježíš na otázku o placení daní?

Mt 22, 15-22

5. Které přikázání je podle Ježíše největší a první?

Mt 22, 34-40

6. V kterou hodinu přijde Syn člověka na konci časů?

Mt 24, 36-44

Pokud jste nestihli otázky z minulého kola, nevadí. Připojte se k soutěžícím nyní.

3

4/2017

Hospodaření farnosti v měsíci březnu
Příjmy ze sbírek a darů: 42.510,-. Výdaje na energie, služby,
bohoslužebné potřeby… 57.958-.
Děkujeme za Vaši štědrost.

Nedělní dětské katecheze
2. 4.

katecheze dětí v dolním sále

9. 4.

společné kázání v kostele

14. 4.

společné kázání v kostele

23. 4.

společné kázání v kostele

30. 4.

katecheze dětí v dolním sále

Zemřelí v měsíci březnu
Růžena Marková

Pozvánka
Příležitost ke svátosti smíření
pátek

7. 4.

od 17:00 h

úterý

11. 4.

od 17:00 h

středa

12. 4.

od 17:00 h

Sobota 8.4. a neděle 9.4. půl hodiny přede mší svatou.
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Kalendář – duben 2017

8.4.

14:00 –
17:30 h

Kostel sv. Vojtěcha,
farní zahrada

Romský den

9.4.

14:00 h

u Kostela sv. Vojtěcha

žehnání kol
Jízda pro Pepu Cepáka

10.4.

18:00 h

Salesiánské středisko

schůze pastorační rady

13.4.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Obřady Zeleného čtvrtku

14.4.

8:30 h

u Salesiánského střediska

křížová cesta na Kluka

14.4.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

křížová cesta pro rodiny

14.4.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Velkopáteční obřady

15.4.

20:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Obřady Velké noci

22.4.

15:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1. sv. zpověď dětí

23.4.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha,
farní zahrada

poutní mše a farní oběd

24.4.

19:00 h

Salesiánské středisko

schůze ekonomické rady

24.4.

19:45 –
21:15 h

Komunitní kaple

Modlitba za Alfa kurz

28.4.

15:00 h

Salesiánské středisko

schůzka ministrantů

30.4.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka malých ministrantů
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