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FÍKOVNÍK

9/2017
září

26. ROČNÍK

A Abram se vydal na cestu….Gn 12,4
Hospodin, který dá později Abramovi nové jméno Abrahám (otec mnoha
národů), ho vyzve vydat se na pouť - opustit dosavadní jistoty a vydat se
tam, kam ho povede. Podobně se můžeme cítit i my v době, kdy stojíme
na začátku nového školního roku. Podobně jako Abrahám přijímáme
všichni statut poutníka. Kráčet každodenně se svým Bohem. Důvěřujeme
mu, tím spíše, že i nám je určeno Boží ujištění, které dává Mojžíšovi, když
mu svěřuje nové poslání vyvést Izrael z Egypta: „Neboj se, já budu
s tebou“. (Ex 3, 12).
Během září nás čekají 3 významné události v rámci diecéze a salesiánské
provincie, na které srdečně zveme. V září se koná celonárodní pouť
do Fatimy a po jejím skončení bude milostná socha Panny Marie
přivezena do České republiky, kde bude putovat po jednotlivých
diecézích. U nás v Českých Budějovicích bude možnost prožít chvíle
modlitby s Pannou Marií v pondělí 18. září. Program začíná v 15 hodin
v katedrále, od 18 hodin bude modlitební večer pro mládež v kostele
Obětování Panny Marie.
O víkendu 22.9. - 23.9. se uskuteční celodiecézní pouť, letos to bude
v Táboře a na Klokotech. Pátek bude věnován večeru mladých – modlitba
chval a hudební festival. Na sobotu je připraven od 9 hodin program
pro děti, přednášky, mariánské procesí do Klokot a pontifikální
mše sv. s otcem biskupem Vlastimilem.
A na konci měsíce budeme prožívat v naší salesiánské provincii
slavnostní chvíle, protože k nám přijede na návštěvu hlavní představený
Don Ángel Artime.
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Ve čtvrtek 28.9. se setká v Brně-Žabovřeskách s mládeží z našich
středisek, farností a klubů, součástí bude mše sv. s věčnými sliby
2 spolubratří. V pátek 29.9. bude setkání se salesiány ve Fryštáku.
Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět
k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich
pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku,
rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! (z pastýřského
listu biskupů k Fatimě).
Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny
lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi
dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi
naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci.
P. Josef Mendel, SDB

Katechumenát a příprava na svátost biřmování
I v letošním roce se otvírá možnost všem, kteří chtějí lépe poznat
křesťanskou víru a přijmout svátosti uvádějící do života Církve.
Pro zájemce o křest, nebo ty, kdo byli pokřtěni, ale nevyrůstali a nebyli
vzděláváni a vychováni ve víře se otevírá katechumenát. Každotýdenní
setkávání v rozhovorech o víře.
Pro ty, kteří chtějí své křestní vyvolení stvrdit svátostí biřmování
otevíráme pravidelnou týdenní přípravu.
Oba programy budou začínat v říjnu a přihlásit se můžete v sakristii nebo
telefonicky či přes email.

Hospodaření farnosti v měsících červenci a srpnu 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 69.128,-. Výdaje na energie, služby,
bohoslužebné potřeby, občerstvení, dary … 26.987,-.
Děkujeme za Vaši štědrost.
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Náboženství
Letošní výuka náboženství probíhá v prvních stupních na školách
a druhý stupeň společně na faře.
ZŠ Máj I. + ZŠ Máj II.
1.+ 2. třídy
3.- 5. třídy

středa 13.45 – 14.30
středa 14.45 – 15.30

Vyučuje se na Máji I. ve 3 patře v Jazykové učebně.
Vyučuje P. Vít Dlapka (732 217 001)
ZŠ Oskara Nedbala
1.- 5. třídy

středa 14.00 – 15.00

ZŠ Bezdrevská
1. + 2. třídy
3. – 5. třídy

čtvrtek 13.00 -13.30
čtvrtek 13.30 - 14.00

ZŠ Emy Destinové
1. třídy úterý 13.15 - 14.00

Druhý stupeň
6. – 9. třídy

čtvrtek 15.45 – 16.30

Vyučuje se v ministrantské místnosti.
Vyučuje P. Josef Mendel (605 268 665)
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Nedělní dětské katecheze
3. 9.

mše sv. pro děti v kostele s žehnáním aktovek

10. 9.

mše sv. pro děti v kostele

17. 9.

katecheze pro děti v dolním sále

24. 9.

společné kázání v kostele

Pokřtění o prázdninách
Jan Chludil, Anežka Ludmila Hadravová, Viktorie Vondrášková

Svatby o prázdninách
26. srpna - Jiří Vítovec a Lucie Proboštová

Kalendář
3.9.

10:00 h

září 2017

Kostel sv. Vojtěcha

9.9.

Den ZUŠ

11.9.

18:00 h

Salesiánské středisko

18.9.

15:00 h

Katedrála Sv. Mikuláše

18.9.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

23.9.

Klokoty

schůze Pastorační rady

Jubileum Fatimy v Českých
Budějovicích
Benefiční koncert
Pavla Šporcla
Diecézní pouť
hlavní představený salesiánů
Ángel Artime v ČR

28. – 30.9.

30.9.

mše na začátek školního roku –
žehnání aktovek

SDB, Bratislava

blahořečení Tituse Zemana
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