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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

1/2018
leden

27. ROČNÍK

Kdybys mohl žít znovu
Vstoupili jsme do roku 2018. Vítáme ho s nadějí i s obavami. Každý z nás
ale může tento rok ovlivnit a svým dílem ho spoluvytvářet. Náš dobrý Bůh
s námi počítá. Nabízím Vám inspiraci z knížky Bruno Ferrera: Příběhy pro
potěchu duše, salesiánského nakladatelství Portál z roku 1996
Před několika dny se mě někdo zeptal na zajímavou věc – zda bych
na svém životě něco změnila, kdybych mohla žít znovu. Odpověděla jsem
mu, že ne, ale pak mi tato otázka vrtala hlavou a….
Kdybych mohla žít znovu, méně bych mluvila a více naslouchala.
Neodmítala bych pozvat své přátele na večeři jen proto, že máme
na koberci fleky a náš gauč je už značně vybledlý.
Jedla bych zdravé zeleninové saláty s tmavým pečivem a vyhýbala bych se
všem jídlům smaženým na přepáleném tuku, i když mi chutnají lépe.
Našla bych si čas a poslouchala babičku, když mi chce vyprávět o svém
mládí.
Běhala bych s dětmi po louce a nehubovala bych je, že mají šaty samou
zelenou skvrnu od trávy.
Plakala bych a smála bych se méně při sledování televize a víc bych
sledovala skutečný život.
Sdílela bych co nejvíc odpovědnosti se svým manželem.
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Když bych onemocněla, zůstala bych v posteli a nehnala bych se do práce
s horečkou, protože když budu chybět nějaký čas v zaměstnání, svět
se nezastaví.
Mému dítěti, které se na mne vášnivě vrhne a líbá mě, bych neřekla: „Tak
dolů, to už stačí! Jdi se umýt, večeře je na stole!“
Říkala bych mu co nejčastěji: „Mám tě ráda.“ A co nejméně: „Bohužel…“
Ale především, bych mohla začít svůj život zde na zemi, nepromrhala
bych ani chvilku…. Dávala bych strašný pozor, abych ho prožila
opravdově…. Abych ho prožila…. A už ho nikdy ničím nepromrhala.
(Erma Bombecková)
Tak co? Zkusíme něco nově? Stojí to za to. Ještě máme čas.
K odvážným krokům ve vašem životě Vám žehná.
P. Tomáš Rádl, SDB

Společné setkávání nad sociálním učením církve
Papež František nás stále znovu vyzývá, abychom se aktivně angažovali
za jiný, spravedlivější svět: “Křesťan, který v těchto dobách není
revolucionář, není žádný křesťan.“ Silou evangelia totiž můžeme skutečně
proměnit svět. Principy sociální nauky církve nám mají pomáhat
přetvářet nejprve nás samotné, pak naše nejbližší okolí a nakonec celý
svět.
Budeme probírat z pohledu křesťana, diskutovat a snažit se převádět
do konkrétního života jednotlivá témata, jako např. - důstojnost lidské
osoby, solidarita, rodina, lidská práce, společné dobro, ekonomika, životní
prostředí, mír, politika, spravedlnost atd.
Setkání cca na 1 hod bude probíhat dle společné domluvy 1x-2x za měsíc.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo emailem nebo se zapsat na papír
v kostele.
P. Josef Mendel, SDB
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Oslava svátku Dona Boska na KC Máj
V neděli 28.1.2018 srdečně zveme
v Komunitním centru od 14 hodin.

na

kafe

s Donem

Boskem

Od cca 15 hodin bude divadelní představení pohádky Vikiho Pirošuka:
"Na stříbrných horách a O krásné Janičce".

Měsíční zastavení s Donem Boskem
je to nabídka společné modlitby a setkání v duchu salesiánské
spirituality pro všechny farníky, bude probíhat v kostele jednou
měsíčně po večerní mši svaté.
Z programu:
• poselství hlavního představeného na příslušný měsíc
• krátká adorace
• spontánní přímluvy účastníků
• salesiánská modlitba za šťastnou smrt
• mariánská píseň
• a „slůvko“ na dobrou noc
P. Josef Mendel, SDB

Nedělní dětské katecheze
7. 1.

katecheze pro děti v dolním sále (O. Švecová)

14. 1.

společné kázání v kostele

21. 1.

katecheze pro děti v dolním sále (M. Benešová)

28. 1.

mše sv. pro děti v kostele
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Hospodaření farnosti v měsíci prosinci 2017
Příjmy ze sbírek a darů: 83.123,- Kč. Výdaje na energie, nájemné, služby,
opravu okapů, ministrantské obleky, bohoslužebné potřeby, mikulášskou
nadílku, knihy, občerstvení… 62.371,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti:
1.12.
8.12.
24.12.
31.12.

+ Jana Vaněčková (rozloučení u sv. Vojtěcha)
+ Elena Sonntágová (rozloučení u sv. Vojtěcha)
Dominik Rakaš, Radim Rakaš, Lenka Rakašová,
Tomáš Rakaš (křest)
Adele Shann, Matteo Shann (křest)

Kalendář - leden 2018
5.1.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1.pátek v měsíci, od 17 hodin
adorace a sv.smíření

7.1.

10:00 h

fara u sv. Vojtěcha

přijetí do katechumenátu

22.1.

18:00 h

fara u sv. Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

26.1.

15:00 h

fara u sv. Vojtěcha

schůzka ministrantů

fara u sv. Vojtěcha

Den ZUŠ

27.1.
28.1.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. k Donu Boskovi s obnovou
slibů salesiánů spolupracovníků

28.1.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka ministrantů

28.1.

14:00 h

KC Máj

oslava sv. Jana Boska
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