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26. ROČNÍK

Konec roku
Vrcholí nám pastorační rok. Děkuji všem, kdo jste se během něj jakkoli
zapojili do našeho společného putování za Kristem.
Dnes 14 dětí přijalo poprvé Ježíše Krista v Eucharistii a před námi zbývá
triduum, které nás má připravit na vyvrcholení velikonoční doby, Seslání
Ducha Svatého. 1., 2. a 3. června ve 21.00 hodin budou u nás přípravné
bohoslužby spočívající v modlitbách, zpěvech i tichu, kdy se budeme
připravovat na slavnost počátku Církve. Při sobotní vigilii pak obnovíme
své závazky svátosti biřmování. Pozdní čas je volen záměrně, abychom se
v šeru a tichu lépe otevřeli Božímu působení. Pokud se vám tedy podaří
děti dát spát a budete moci přijít, rádi vás uvítáme.
Na slavnost Seslání Ducha Svatého budeme jeho moudrost vyprošovat
i dětem, které se ve 14.00 hodin zúčastní Biblických závodů, na něž se
připravovaly víc, jak půl roku.
V pátek 9. června vás zvu na Noc kostelů. Ať již k nám, či do jiných
budějovických kostelů. Je to příležitost pozvat i jiné lidi, než ty, které
v kostele běžně vídáme.
A nakonec bych chtěl pozvat na děkovné posezení na zahradě v sobotu
17. června v 18.00 hodin všechny farní animátory, tedy ty, kdo jsou
aktivně zapojeni ve službě druhým. Tedy čtvrteční uklízeče, kostelníky,
varhaníky, katechety, učitele ZUŠ, ekonomickou a pastorační radu,
vysokoškolskou radu
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a jistě ještě další, na které jsem si nyní v tuto chvíli nevzpomněl, ale snad
si ještě vzpomenu…
Vyprošujme Ducha Svatého také všem žákům ve školách v závěru roku,
všem studentům při závěrečných i přijímajících zkouškách.
Na závěr mariánského měsíce, kdy jsme se při májových zamýšleli nad
tím, že Maria je Brána milosti Vás chci vybídnout, abychom Mariinu
pomoc brali vážně. Jestliže Kristus o sobě mluví jako o dveřích, pak
Maria je klikou otvírající nám cestu do prosluněných luk Božího
Království.
P. Vít Dlapka

Biblické závody
Poslední možnost, jak se zapojit do Biblických závodů, je přijít přímo
na závody, které se budou odehrávat:
na Salesiánském středisku v neděli 4. června od 14.00 hodin.
Ti, kdo si dali práci s vypracováním otázek, budou mít lepší startovní
pozici, ale ani ostatní nebudou bez šance.
Soutěží se ve dvou kategoriích 2. - 4. třída a 5. - 8. třída.
Těšíme se na všechny soutěžící.
P. Vít Dlapka

Hospodaření farnosti v měsíci květnu
Příjmy ze sbírek a darů: 37.180,-.
Výdaje na energie, služby, bohoslužebné potřeby … 10.637,-.
Děkujeme za Vaši štědrost.
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Vzpomínky farníků
Snad každý z nás prožíval poslední měsíce a dny života pana kardinála Miloslava
Vlka s účastí a zájmem. Byl to přece náš biskup a jihočeský rodák. Mnozí z vás jej
znali celá dlouhá léta a prožili s ním mnohé oslovující chvíle. Chtěli bychom touto
vzpomínkou pana Nevšímala alespoň trochu přispět do společných vzpomínek
na tohoto výjimečného člověka.
Mé poslední osobní setkání s kardinálem Vlkem se konalo dne 1. 12. 2016
v Českých Budějovicích v klášterním kostele při mši sv. a poté při následné besedě
k 25. Výročí založení Diecézní Charity za účasti zakladatelky a ředitelů. Zde jsem
byl jen posluchačem.
Zato, to předposlední setkání s ním budu mít hodně dlouho v paměti, kdy jsme si
hezky popovídali z očí do očí. Přihodilo se to dne 16. 9. 2016 u nás, v kostele
sv. Vojtěcha – Čtyřech Dvorech, na svátek sv. Ludmily. Asi měsíc před tímto datem
si u nás objednal soukromé konání mše sv. na čas 11,30 hodin, se svými
vrstevníky z dob studií, jak říkáme setkání spolužáků. Kdo byl pozván a zdraví mu
to dovolilo, tak tady byl. Při mši jsem napočítal plus mínus 65 osob. V minulých
letech se tato setkání konávala v kostele sv. Václava.
Čas příjezdu otce kardinála Miloslava Vlka domluven nebyl a tak náš pan farář
P. Vít Dlapka otevřel pro jistotu kostel i faru hodinu předem. Chvíli na to jsem se
dostavil i já, kostelník. U kostela pod lipami už postávalo asi deset kardinálových
přátel. Zašel jsem do sakristie připravit pár věcí a vyrazil zpět k hlavnímu vchodu
do kostela otce Miloslava jménem kostelníků přivítat. Bylo mi ale sděleno, že mnou
hledaná osoba je již ve farním baru a objednala si čaj.
Šel jsem se tedy představit, a když se dozvěděl, že pocházím z Pěkné na Šumavě,
tak si vzpomněl, jak tam prožil tajně v létě 1984 týdenní dovolenou s bohoslovci na
uvolněné faře. Zeptal se, jak jsem se stal kostelníkem. Odpověděl jsem, že je to
dědictví po matce, která tuto funkci v uvedené farnosti vykonávala už od r. 1953 do
r. 1996. Řekl mi, že podobu mé matky si už nepamatuje, ale byla to ona, která jim
tenkrát vařila jídlo.
Přicházeli další jeho přátelé a tak jsem se odebral do sakristie připravovat věci
k bohoslužbě. Když se otec Míla přišel připravit na mši svatou, prohlédl misál,
lekcionář a přímluvy, zda vše odpovídá danému dni a svátku. Na můj dotaz, zda
má někoho určeného na čtení, žalm a přímluvy ze svých vrstevníků mi řekl:
„Mikrofonu se nebojíš, trému číst před lidmi nemáš, silným hlasem jsi také
obdarován, tak je to všechno na tobě.“ A tak jsme si tyto věci pro laiky rozdělili.
O varhany a zpěvy se postarali manželé Malíkovi, ministrování a přímluvy akolyté
Tomáš Dudák a Jan Ehrlich, čtení zbylo na mně.
Po mši sv. se mne ještě zeptal na zdraví mé manželky a tchýně a jak se jim daří.
Znal je už z dob, kdy byl sekretářem pana Biskupa Hloucha.
Než opustil sakristii, všiml si na nástěnce plakátku oznamující celoroční poutě na
mariánském Lomci. Velice jej to potěšilo. Jak víme, „Lomeček“ byla jeho srdeční
záležitost.

Zdeněk Nevšímal, důchodce, toho času kostelník

4

6/2017

Nedělní dětské katecheze
4. 6.

katecheze dětí v dolním sále

11. 6.

společné kázání v kostele

18. 6.

dětské kázání v kostele

25. 6.

společné kázání v kostele

Pokřtění v měsíci květnu
Alex Hejna, Jan Mácha, Alžběta Kršková, Michal Škopek

Kalendář – červen 2017

1.-3.6.

21:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Triduum
k seslání Ducha Svatého

4.6.

14:00 h

Salesiánské středisko

Biblické závody

9.6.

18:45 –
21:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Noc kostelů

10.6.

od 8:30 h

hřiště u Kostela
sv. Vojtěcha

Volejbalový turnaj

12.6.

18:00 h

Salesiánské středisko

schůze Pastorační rady

17.6.

18:00 h

zahrada u Kostela
sv. Vojtěcha

závěrečné setkání animátorů
farnosti u grilu

23.6.

15:00 h

Salesiánské středisko

schůzka ministrantů

25.6.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka malých ministrantů
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