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ZPRAVODAJ

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

FÍKOVNÍK

2/2018
únor

27. ROČNÍK

Svatý Jene Bosko – náš Otče – přimlouvej se za nás!
V minulých dnech jsme oslavili svátek Dona Boska – našeho zakladatele velikého člověka, kněze a pedagoga. Dnešní mladí lidé, a nejenom oni,
touží vidět příklady života. Nestačí jim jenom odpovědi, které dostávají od
dospělých nebo ze svého okolí, ale potřebují vidět svědky života. Takovým
vzorem byl bezesporu i Don Bosko. Bohužel tyto vzory dnes chybí ve
všech oblastech života – rodina, škola, církev, společnost, politika atd.
Zakladatelé řádů a kongregací byli často proroci a charizmatici. A to
proto, že byli vnímaví a byli blízko Bohu. Byli často kritickou reakcí na
soudobé poměry, mnohdy byli provokací, protože ukazovali, kde je
společnost nemocná. Proto nebyli přijímaní a měli to ve svém životě velmi
těžké. Ale nikdy nerezignovali na to, být těmi, kteří ukazují alternativu
života.
Zakladatelům se často říká Otec, protože otec je ten, který rodí k životu,
ten, který učí žít ty, kteří jsou mu svěřeni. Apoštol Pavel píše: „Hlasatelů
evangelia máte mnoho, ale Otců máte málo…bolestně vás rodím do
podoby Kristovy“ (1 Kor 4,15; Gal 4,19).
Prosme, abychom tyto vzory v současné společnosti měli a zároveň
prosme, abychom s pomocí Ducha svatého se jimi pro prostředí okolo nás
stávali i my.
Pane, náš Bože, ve své prozřetelnosti jsi nám dal svatého Jana Boska;
obnov našeho ducha, abychom byli schopni s radostí následovat příklad
a naučení svatého Jana Boska, našeho Otce a učitele. Amen.
P. Josef Mendel, SDB
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Hospodaření farnosti v měsíci lednu 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 59.320,-.
Výdaje na energie, služby, bohoslužebné potřeby, květinovou výzdobu,
kabely, tiskoviny, nedoplatky-plyn, elektřina … 40.692,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Nedělní dětské katecheze
4. 2.

katecheze dětí v dolním sále (Š. Hovorková)

11. 2.

společné kázání v kostele

18. 2.

společné kázání v kostele

25. 2.

katecheze dětí v dolním sále (M. Benešová)

Ze života naší farnosti:
Pokřtění v měsíci lednu: Daniela Volková
Z dalších událostí:
přijetí kandidátů do katechumenátu (7.1.)
vysokoškolská rada (15.1.)
setkání varhaníků (15.1.)
mše sv. hospice sv. Veroniky (20.1.)
pastorační rada (22.1.)
maškarní 4D karneval (27.1.)
oslava svátku Dona Boska se sliby salesiánů spolupracovníků (28.1.).
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Půst podle papeže Františka
„Postíme se v něčem, co nás skutečně něco stojí.“
Papež František navrhuje 15 jednoduchých skutků lásky, které mohou
být jejími konkrétními projevy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usmívej se; křesťan je vždy radostný!
Poděkuj (i v případě, když nemusíš).
Připomínej ostatním, jak je máš rád/a.
Zdrav s radostí lidi, které vidíš každý den.
Naslouchej bez předsudků a s účastí příběhu druhého.
Zastav se, abys někomu pomohl/a. Věnuj pozornost tomu, kdo to
potřebuje.
7. Zvedni někomu náladu.
8. Vyzdvihni kvalitu a úspěchy někoho jiného.
9. Vyber věci, které nepoužíváš, a dej těm, kteří je potřebují.
10. Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11. Napomínej s láskou, nemlč ze strachu.
12. Měj dobré vztahy s tím, kdo je ti blízko.
13. Vyčisti to, co doma používáš.
14. Pomoz ostatním překonat překážky.
15. Zavolej svým rodičům.
Nejlepší půst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti

se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

používání útočných slov a užívej pěkná slova.
nespokojenosti a nech se naplnit vděčností.
hněvu a nech se naplnit pokojem a trpělivostí.
pesimismu a nech se naplnit nadějí a optimismem.
obav a nech se naplnit důvěrou v Boha.
nářků a nech se naplnit obyčejnými věcmi života.
stresu a úzkostí a nech se naplnit modlitbou.
smutku a hořkosti a naplň své srdce radostí.
sobectví a nech se naplnit soucitem k ostatním.
odmítání odpuštění a nech se naplnit smířením.
slov a nech se naplnit tichem a nasloucháním druhým.

Pokud se všichni pokusíme o tento půst, náš každodenní život se naplní
pokojem, důvěrou a radostí.
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Kalendář – únor 2018

2.2.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

2.2.

1.pátek v měsíci, od 17 hod
adorace a sv.smíření
pololetní prázdniny

5.2.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Ekonomická rada farnosti

10.2.

19:30 h

KD Vltava

27. Salesiánský ples

12.2.

18:30 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Beta

12.2.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Sociální učení církve – 1.setkání

14.2.

18:00 h

Kampa

Přednáška redaktorky
Českého rozhlasu
V.Sedláčkové o médiích

14.2.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Popeleční středa

16.2.

15:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Schůzka ministrantů

Kostel sv. Vojtěcha

Farní brigáda - kabely

17.2.
18.2.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Schůzka ministrantů

19.2.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Alfa

Salesiánské středisko

A-kurz

23.-25.2.
25.2.

11:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

křest Gabriely Jírové

26.2.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

žehnání sv.Valentina
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