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26. ROČNÍK

Svátek Všech Svatých
Hercule Poirot, známá postava detektiva Agáty Christie se rozčiloval při
poslechu halloweenského hororu z večerního rádia: „Co je to za národ
(rozuměno anglický), že poslouchá takové příšerné příběhy. U nás doma
(rozuměno v tehdy katolické Belgii) chodíme zapálit svíce na hroby našich
milovaných a pomodlit se za ně.“
Když jsem byl na volby ve své rodné vesnici, na místě, kde bývá obecní
betlém, se choulilo v trávě asi 20 vyřezávaných dýní. V našich končinách
je to přece jen spíše věc reklamní a marketingová, než duchovní. Zato
hroby na hřbitově byly vyčištěné od listí a připravené na příští víkend a
následné svátky. Jakkoliv se v naší zemi spíše ztrácí smysl pro posvátno,
svátky Dušiček zůstávají stále pro všechny lidi důležité natolik, že urazí
i stovky kilometrů, aby navštívili hroby svých předků.
Spjatost s minulostí, s těmi, kteří nám předali život, nám připomíná,
odkud přicházíme a kam směřuje naše budoucnost. Ke spojení s Kristem.
Věříme, že naši blízcí již zažívají velikost jeho lásky a proto návštěva na
jejich hrobech nemusí být jen kající poutí, kdy prosíme za duše v očistci,
ale i radostnou návštěvou míst, kde odpočívají těla svatých. Svatých, kteří
jsou s námi spjatí vírou i krví a proto jistě prosí za nás a za naše děti.
Až tedy půjdeme na hroby, pamatujme: „Naši svatí předkové, orodujte za
nás.“
P. Vít Dlapka
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Hospodaření farnosti v měsíci říjnu 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 68.561,-Kč. Výdaje na pronájem kostela a fary,
energie, služby, bohoslužebné potřeby, koberce, kávovar, občerstvení na
slavnost posvěcení kostela … 67.188,-Kč.
Díky za Vaše dary a štědrost, protože díky nim můžeme vylepšovat život
v naší farnosti. Pouze několik sbírek během roku odvádíme z naší farnosti
jinam (bohoslovci, misie, charita, Bible). Díky vašim příspěvkům jsme
tedy mohli v říjnu pořídit nové koberce do sakristie a ministrantské
místnosti a kávovar do farní kavárny.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Pokřtění v měsíci říjnu
Tereza Mária Kapustová, Adéla Petr Ladislava Masaryková,
Lucie Tereza Vyroubalová, Václav Martin Chochol,
Sabina Karchňáková, Ester Terezie Nováková, Jessika Kotlárová,
Marie Kotlárová, Jan Marco Markovič, Vojtěch Trojek

Nedělní dětské katecheze
5. 11.

katecheze pro děti v dolním sále

12. 11.

společné kázání v kostele

19. 11.

katecheze pro děti v dolním sále

26. 11.

společné kázání v kostele
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Milí přátelé, farníci.

Rok se s rokem sešel a já vás zdravím ze svého nového působiště,
teologického konviktu v Olomouci. Možná si někteří vzpomínáte, že jsem
se vám minulý rok hlásil ze salesiánského přednoviciátu ve Zlíně a teď se
divíte, kde že jsem se to ocitl. Situace je taková, že jsem v přednoviciátu
rozpoznal, že salesiánská cesta pro mne nebude ta pravá, ale jelikož mám
stále touhu po duchovním povolání, rozhodl jsem se pro cestu diecézního
kněze.
A prvním krokem na cestě k diecéznímu kněžství, ještě před seminářem,
je právě teologický konvikt, který je pro všechny české diecéze společný
a sídlí právě v Olomouci. Jedná se tedy o jakýsi přípravný ročník, takový
„nulťák“ semináře. Zde bych měl, dá-li Bůh, strávit tento školní rok
a příští rok zamířit do kněžského semináře v Praze.
Příprava v konviktu spočívá jak v lidské a duchovní, tak intelektuální
formaci. Je zde tedy kladen důraz jak na modlitbu, společný život a naši
lidskou zralost, tak i na studium. Vyučování máme okolo dvaceti hodin
týdně a jedná se mimo jiné o latinu, katechismus, jeden živý jazyk:
italštinu nebo angličtinu, základy filosofie a další.
Málem bych zapomněl, že přihlášený jsem za českobudějovickou diecézi
a naši farnost. Máme i webové stránky konvikt.signaly.cz, kde můžete
najít další informace a nějaké fotky z akcí, a dokonce facebookovou
stránku s názvem Teologický konvikt.
Na závěr bych vám rád poděkoval za vaši podporu a modlitby a popřál
hodně štěstí a Božího požehnání do všeho co právě prožíváte.
Lukáš Houška
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Kalendář

listopad 2017

30.10.

19:00 h

fara u sv. Vojtěcha

30.10.

18:00 h

fara u sv. Vojtěcha

3.11.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

11.11.

09:30 h

fara a Kostel sv. Vojtěcha

setkání lektorů, akolytů, kostelníků
a varhaníků z ČB diecéze

KC Máj

Den ZUŠ

11.11.

začátek kurzu Alfa
setkání varhaníků
z naší farnosti
1.pátek v měsíci
vystavená NSO, sv. smíření

12.11.

10:00 h

KC Máj

mše sv. – P.Tomáš Rádl

13.11.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. – ke cti sv. Anežky České

15.11.

19:00 h

fara u sv. Vojtěcha

16.11.

19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

16.11.

19:00 h

fara u sv. Vojtěcha

Setkání VPS

17.-19.11.

Katedrála sv. Mikuláše,
aula JU

Dny důvěry
v Českých Budějovicích

20.-22.11.

Fryšták

setkání salesiánských ředitelů
komunit, farářů a ředitelů SaSM

Začátek kurzu
„Chodíme spolu“
Koncert domácího hospice
sv. Veroniky
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