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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

10/2017
říjen

26. ROČNÍK

„Staňte se živými kameny pro duchovní chrám“ (1 P 2,5)
O víkendu 14.-15.10. oslavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení našeho
kostela sv. Vojtěcha. Je to důvod k děkování Bohu a také k modlitbě
chvály. Proto si tuto událost připomeneme v sobotu při kytarové mši svaté
ve 14 hod, na kterou jsme pozvali salesiány-kněze, kteří působili
v minulosti zde v naší farnosti. Po mši svaté bude prostor pro rozhovory
a společná setkání při pohoštění. Nedělní mše svaté budou z liturgie ze
slavnosti posvěcení chrámu a při mši svaté v 10 hodin bude zpívat
chrámový sbor.
Také vás srdečně zvu o nedělích po ranní mši svaté v 8 hodin a po mši
svaté v 10 hodin na setkání a posezení do farní kavárny. Je to příležitost
ke vzájemnému poznání, prohlubování našich vztahů, abychom stále více
žili jako společenství církve.
Ve dnech 20.-21.10.se konají parlamentní volby – modleme se za ně
v našich rodinách a společenstvích. V týdnu před volbami se na tento
úmysl budeme modlit také při mši svaté.
V říjnu si připomínáme následující salesiánské světce, kteří pro nás
mohou být inspirací, jak prakticky žít každodenně svoji víru. Bl. Albert
Marvelli (5.10.) – oratorián a ministrant, který vynikal milosrdenstvím
vůči chudým, bl. Alexandrina Maria da Costa (13.10.) – mystička, která
byla 30 let upoutána na lůžko a obětovala svoje utrpení za posvěcení
salesiánů spolupracovníků na celém světě, sv. Alois Guanella (24.10.) kněz, který věnoval zvláštní pozornost chudým, usiloval o prohloubení
křesťanského života věřících a podporoval četné sociální iniciativy,
bl. Michal Rua (29.10.) – stal se nástupce Dona Boska v r.1888 a byl
hlavním představeným 22 let.
P. Josef Mendel, SDB
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Hospodaření farnosti v měsíci září 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 33.863,-. Výdaje na energie, služby,
bohoslužebné potřeby, občerstvení, dary … 15.994,-.
Děkujeme za Vaši štědrost.

Zemřelí v měsíci září:
11. září jsme se rozloučili v kapli sv. Otýlie s naší farnicí
paní Marii Urbánkovou.

Pokřtění v měsíci září
Chloe Hesová, Jan Köszegi, Marie Anna Daňová, Stella Daňová,
Helena Vanesa Telváková a Tomáš Bledý

Výchova dětí
10 setkání o výchově dětí od 0 do 10 let pro nás,
kteří se z toho občas trochu hroutíme ☺ …
ZAHÁJENÍ: 18.10.2017
MÍSTO: Farní sál, E.Destinové 1, České Budějovice
ČAS: 10:00 - 11:30
CENA KURZU: 500 Kč (zahrnuje občerstvení a materiály)
LEKTOR: Marie Pokorná
TÉMATA:
• Budování pevných základů
• Modely zdravého rodinného života
• Pět jazyků lásky
• Nastavení hranic
• Vztahy a zvládání hněvu
• Hodnoty a odpovědnost
• Naplňování potřeb
Bližší informace a přihlášky do 10.10.2017:
P.Josef Mendel, e-mail: kurzy@ctyrak.cz , tel.:605 268 665
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Manželské večery
aneb

Vyjděte si na rande
Kurz o rozsahu 8 večerů je určen pro každou manželskou dvojici, která
chce investovat do svého vztahu. Na délce manželství nezáleží.
Hodí se jak pro manželství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíže.
Soukromí každého páru je respektováno.
ZAHÁJENÍ: 11.10.2017
MÍSTO: Farní sál, E.Destinové 1, České Budějovice
ČAS: 19:00 - 21:30
CENA KURZU: 2 200 Kč za oba manžele (zahrnuje večeře a materiály)
POŘÁDÁ: ŘK farnost u sv.Vojtěcha v Č.Budějovicích
KURZEM PROVÁZEJÍ: Barbora a Petr Širokých
TÉMATA:
• Budování pevných základů
• Umění komunikace
• Řešení konfliktů
• Síla odpuštění
• Rodiče a rodiče partnera
• Dobrý sex
• Láska v akci
• Závěrečný večer
STRUKTURA VEČERŮ:
• Večeře
• Promluva
• Rozhovor v páru
• Domácí cvičení (žádná skupinová cvičení)
Přihlášky a bližší informace: P.Josef Mendel, e-mail: kurzy@ctyrak.cz ,
tel.:605 268 665
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Nedělní dětské katecheze
1. 10.

katecheze pro děti v dolním sále

8. 10.

mše sv. pro děti v kostele

15. 10.

katecheze pro děti v dolním sále

22. 10.

společné kázání v kostele

29. 10.

katecheze pro děti v dolním sále

Kalendář

říjen 2017

6.-7.10.

Den ZUŠ

9.10.

19:00 h

ekonomická rada farnosti

10.10.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

11.10.

16:00 h

Katedrála sv. Mikuláše

11.10.

18:00 h

Salesiánské středisko

14.10.

14:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1.mše sv. a společenství
vysokoškoláků

mše sv. pro Teologickou
fakultu
Zahajovací setkání
dobrovolníků
mše sv. - 70.výročí
posvěcení kostela

20.-21.10.

parlamentní volby

20.-21.10.

Apaluccha

23.10.

18:00 h

Salesiánské středisko

schůze Pastorační rady

Fíkovník - 26. ročník, č. 10/2017, vyšlo 01.10.2017, uzávěrka 11/2017 je 23.10.2017, vyjde, dá-li
Pán, 29.10.2017, Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB, E.
Destinové 1, 370 05 Č.B, farnost@ctyrak.cz, odkazy: www.ctyrak.farnost.cz, spolcoctyrak.sdb.cz, sasmcb.cz.
Redakční úprava časopisu vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství a je
registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se v nákladu 200 výtisků.
PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 3,- Kč.

