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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

3/2018
březen

27. ROČNÍK

„Protože se značně rozmůže nepravost,
ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)
Tak zní úryvek z Písma, který nám nabízí papež František k postnímu
zamyšlení.
Papež v dopisu nejdříve demaskuje falešné proroky, kteří podle
Ježíšových slov budou svádět lidi na scestí: „Mohou se jevit jako
„zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými city, aby druhé zotročili
a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen Božích dětí je hypnotizováno
chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen
mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky
zisku a malicherností!
Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení snadná
a okamžitá východiska, která se ale brzy ukážou být naprosto bezcenná.
Kolika lidem se nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno
použití a snadného, ale nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je lapených
do osidel výhradně virtuální existence, v níž se vztahy jeví jako snadnější
a rychlejší, ale nakonec se projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí
věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi zbavují všeho nejcennějšího:
důstojnosti, svobody a schopnosti milovat.
Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí na
ledovém trůnu, uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak
se stane, že v nás ochladne láska? Jaká znamení nám naznačují, že v nás
láska začíná chladnout?
Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, „kořen všeho
zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje. To

2

3/2018

vše vede k násilí obracejícímu se proti každému, koho považujeme za
hrozbu pro své „jistoty“: proti nenarozenému dítěti, proti nemocnému
starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci...
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. Nejviditelnější
projevy takového nedostatku lásky jsou sobectví a duchovní lenost,
sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe a také mentalita
zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je vidět.
Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která jsem
právě popsal. Tehdy nám však církev nabízí v tomto postním období také
sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a postu.
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo
všech skrytých lží, kterými sami sebe klameme, a nalezlo útěchu v Bohu.
On je náš Otec a chce, abychom měli život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém
bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak
bych si přál, aby se almužna pro každého z nás stala skutečným životním
stylem! Jak bych si přál, abychom jako křesťané následovali příklad
apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad společenství,
které v církvi žijeme!
Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou
příležitostí k růstu. Na jednu stranu nám umožňuje prožít, co musejí
snášet lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují, lidé den co den
sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav našeho vlastního ducha,
který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás probouzí
a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu.
Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem
nastoupili s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem
a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích
začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále
dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat.“
P. Vít Dlapka
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Ekonomické informace pro farníky
a přehled uvažovaných oprav kostela
Hlavním poslání církve je spása duší, což je ryze nehmotná záležitost.
Vzhledem k podstatě člověka a všeho stvořeného se však i církev musí
zabývat hmotnými statky. Poradním a pomocným orgánem pro tyto
záležitosti je ekonomická rada. Členy ekonomické rady jsou v naší
farnosti kromě duchovních čtyři farníci.
Dále je nutno podotknout, že v salesiánském objektu v ulici Emy
Destinové jsou činné 4 subjekty a to: salesiánská komunita, Salesiánské
středisko mládeže, Základní umělecká škola Vojtěch a farnost. Tato
sdělení popisuje situaci pouze u posledního jmenovaného subjektu.
Finanční příspěvky věřících vybrané ve prospěch farnosti jsou zpravidla
využity pro potřeby farnosti, pouze 6x za rok jsou organizovány účelové
sbírky. Kromě běžných výdajů farnosti (energie, pojistné, bohoslužebná
režie atd.) byly mimořádnými výdaji v loňském roce oprava okapů na
severní straně, hromosvody, výměna koberců v sakristii a ministrantské
místnosti, kávovar do farní kavárny, alby pro ministranty ad. Prostředky
z účelových sbírek jsou poukázány jiným subjektům (misie, bohoslovci,
charita, potřeby diecéze, Svatopetrský haléř, Biblické dílo). V roce 2017
činil součet prostředků vybraných při účelových sbírkách 93 552 Kč.
V roce 2017 zbyly při porovnání příjmů (551 435,36 Kč) a výdajů
(361 615,14 Kč) ve farnosti finanční prostředky ve výši 189 820 Kč. Tato
částka není malá, avšak už tento rok nás čeká oprava kamenných
chodníků před kostelem, oprava okapů na jižní straně, osvětlení
venkovního prostoru před kostelem, mikrofony na oltář a dokončení
ozvučení kostela, hasicí přístroje, nový dětský koutek, včetně TV přenosu
mše sv., oprava vstupních dveří atd. Z toho důvodu se bude v březnu
konat účelová sbírka, a to v neděli 18.3.
Z dlouhodobých investic pak v budoucnosti bude nutno opravit vnější
omítky. Poslední oprava vnějších omítek (tzv. fasády) proběhla před
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čtyřiceti lety. Při současných cenách je nutno zajistit částku přibližně
1 300 000 Kč. Zvláštní kapitolou je výmalba uvnitř. Cena výmalby do výše
4,5 metru činí přibližně 40 000 Kč. V případě výmalby celého kostela se
jedná o částku mnohonásobně vyšší.
Realizace těchto plánů bude možná pouze díky štědrosti farníků. Tento
kostel není zapsán v seznamu kulturních památek a ani církevní
restituce se této farnosti netýkají.
Ekonomická rada farnosti

Hospodaření farnosti v měsíci únoru 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 60.579,- Kč (včetně účelové sbírky
Svatopetrský haléř ve výši 25.281,- Kč). Výdaje na energie, služby,
komunální odpad, bohoslužebné potřeby, knihy, tiskoviny … 33.774,Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Nedělní dětské katecheze
4. 3.

katecheze dětí v dolním sále (Š. Hovorková)

11. 3.

společné kázání v kostele

18. 3.

katecheze dětí v dolním sále (M. Ehrlichová)

25. 3.

katecheze dětí v dolním sále (M. Benešová)
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Kalendář – březen 2018

1.3.

19:00 h

Salesiánské středisko

2.3.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Rada VPS
1.pátek v měsíci, od 17 hod
adorace a sv.smíření
Postní duchovní obnova
pro VŠ a mladé pracující

2.-4.3.

Salesiánské středisko

3.3.

Štěkeň

Duchovní obnova pro akolyty

5.3.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Alfa

5.3.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

7.3.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Zastavení s Donem Boskem

7.3.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery zahájení

Tampír

brigáda

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

KC Máj

příměstský tábor

10.3.
12.3.

18:00 h

12.-16.3.
14.3.

18:00 h

Kampa

V.Sedláčková - Mediální
gramotnost ve světě
dezinformačních kampaní

17.3.

9:00-12:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Duchovní obnova farnosti

18.3.

8:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

18.3.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

19.3.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Alfa

19.3.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Mše sv. ke sv. Josefovi

Mše sv. s udílením
svátosti nemocných
Mše sv. s ministrantskými
sliby

6

3/2018
21.3.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery

23.3.

15:00 h

fara u sv.Vojtěcha

schůzka ministrantů

23.-24.3.

KC Máj,
fara a Kostel sv. Vojtěcha

Diecézní setkání mládeže
s biskupem

23.-25.3.

Salesiánské středisko

Horolezecké závody

24.3.

KC Máj

Den ZUŠ Vojtěch

25.3.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka ministrantů

25.3.

14:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

žehnání kol

26.3.

17:00-19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Kající bohoslužba slova
a sv.smíření

26.3.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

27.3.

17:00-19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

sv. smíření

28.3.

17:00-19:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

sv. smíření

29.3.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Obřady Zeleného Čtvrtku

30.3.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Obřady Velkého Pátku

31.3.

20:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Obřady Velikonoční Vigilie
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