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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

12/2017
prosinec

26. ROČNÍK

S nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista…
Tato slova vyslovuje při každé mši svaté kněz po společné modlitbě
Otčenáš. Očekávání a naděje patří k adventu. A proto se i my připojujeme
se svým vyznáním, že věříme v naději a v její sílu v tomto světě. Víme, že
naděje má zdroj v Bohu a Jeho síla je neomezená. To vidíme i na celém
životě Dona Boska – každoročně si 8.12. na svátek Panny Marie
připomínáme začátky úžasného pastoračního díla Dona Boska.
Papež František ve své katechezi o naději nás povzbuzuje: Měj rád lidi.
Měj je rád jednoho po druhém. Respektuj cestu všech, přímou či
krkolomnou, vždyť každý má k vyprávění svůj příběh. I každý z nás má
svůj vlastní příběh. Každé dítě, které se rodí, je příslibem života, který opět
ukazuje, že je silnější než smrt. Každá láska, která vzniká, je proměňující
mocí, která prahne po štěstí.
Ježíš nám dal světlo, které září v temnotách: braň jej a chraň. Toto jediné
světlo je největším bohatstvím, které bylo svěřeno tvému životu.
Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než pochybit. A tato pochybení
se ti nemají stát vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží
přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli
tobě. A kdybys v budoucnu pochybil znovu, neboj se a povstaň! Víš proč?
Protože Bůh je tvůj přítel.
Zachvátí-li tě hořkost, pevně věř ve všechny lidi, kteří ještě pracují pro
dobro: v jejich pokoře je zárodek nového světa. Stýkej se s lidmi, kteří
opatrují srdce jako srdce dítěte. Uč se z údivu, pěstuj úžas. Žij, miluj, sni,
věř. A s milostí Boží nikdy nezoufej.
P. Josef Mendel, SDB
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Hospodaření farnosti v měsíci listopadu 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 46.495,- Kč. Byla odvedena sbírka na Biblické
dílo ve výši 11.401,- Kč. Výdaje na energie, služby, bohoslužebné potřeby,
katechetické pomůcky, občerstvení, časopisy, dary … 18.802,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Pořad vánočních bohoslužeb
Sobota 23. 12.

v7h

roráty

Neděle 24. 12.

v8h

mše sv. (texty ze 4.neděle adventní)

v 16 h

mše sv. pro rodiny

ve 22 h půlnoční mše sv.
Pondělí 25. 12.

v 8 h, v 10 h, v 18 h

mše sv.

Úterý

v 8 h, v 10 h

mše sv.

Středa až sobota

27.-30. 12.

mše sv. jako obvykle

Neděle 31. 12.

v 8 h, v 10 h, v 18 h

poděkování za uplynulý

26. 12.

kalendářní rok

Pondělí

1.1.

v 8 h, v 10 h, v 18 h

mše sv.

Nedělní dětské katecheze
3. 12.

katecheze pro děti v dolním sále

10. 12.

společné kázání v kostele

17. 12.

mše sv. pro děti v kostele

24. 12.

společné kázání v kostele

31. 12.

společné kázání v kostele
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Farní kalendář
Představujeme Vám tímto myšlenku „Farního kalendáře“. Přejeme si, aby
pomohl zvýšit informovanost nás všech - lidí z farnosti a tím nám umožnil
rezervovat si na jednotlivé akce čas dostatečně dopředu.
Cílem kalendáře je:
1. Zviditelnit farníkům plán akcí
- aktuální
- dlouhodobý
- všech subjektů farnosti
2.
-

Zjednodušit plánování organizátorům akcí
výběr volných/vhodných termínů
zabránit kolizím při souběhu akcí
zvýšit účast na pořádaných akcí

-

Zapojené subjekty:
Farní akce - P. Josef Mendel
Salesiánští spolupracovníci - Petr Konrád
Středisko – Ondřej Trojek
Komunita – P. Vít Dlapka
Sbor /ZUŠ – Zdenek Zavičák
Vysokoškoláci – Klára Plešingrová
Kalendář bude
zveřejněný:
- elektronicky na farním webu
- papírově, vytištěný na velkém archu a umístěný na nástěnce kostela.
-

průběžně aktualizovaný:
- prostřednictvím pověřených osob.
Jirka Prachař

Ze života naší farnosti:
8.11. + Marta Maříková (rozloučení u sv. Otýlie)
18.11. Aneta Lenka Szabóová (křest)
18.11. Elena Balcová a Tomáš Vávra (svatba)
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Kalendář

prosinec 2017
1.pátek v měsíci, od 17 hodin
adorace a sv.smíření
vázání a žehnání
adventních věnců

1.12.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

2.12.

14-17:00 h

fara u sv. Vojtěcha

4.12.

18:00 h

fara u sv. Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

6.12.

18:45 h

Kostel sv. Vojtěcha

Mikulášská nadílka

8.12.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

8.-10.12.

Ktiš

mše sv.k Panně Marii
– Don Bosko zahajuje své dílo
Adventní duchovní obnova
pro vysokoškoláky a pracující

9.12.

7:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

roráty

11.12.

19:00 h

fara u sv. Vojtěcha

Ekonomická rada farnosti

13.12.

18:00 h

Kampa

přednáška salesiána Z. Jančaříka

16.12.

7:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

roráty

16.12.

9-12:00 h

fara u sv. Vojtěcha

Duchovní obnova farnosti

fara u sv. Vojtěcha

Den ZUŠ

16.-17.12.
20.12.

17-19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

sv.smíření

21.12.

17-19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

sv.smíření

22.12.

17-19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

sv.smíření

23.12.

7:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

roráty

Mirovice

3. Mezifarní Silvestr pro mladé

29.12.-1.1.
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