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

FÍKOVNÍK

4/2018
duben

27. ROČNÍK

Moje království není z tohoto světa
Pilát, který odsoudil Ježíše k smrti ukřižováním, dal na jeho kříž umístit
nápis: Ježíš Nazaretský – židovský král. Bylo to označení zločinu, kterého
se Ježíš z Pilátova hlediska dopustil: vystupoval jako král. Ježíš tento svůj
„zločin“ ani nepopřel. Když se ho Pilát zeptá: „Jsi židovský král?“, Ježíš
odpovídá: „Ty sám to říkáš.“
Ježíš je ale dost zvláštní král: nevjíždí do Jeruzaléma na koni
v triumfálním průvodu, jak obvykle přicházeli králové. Přijel na oslátku,
aby se splnilo proroctví proroka Zachariáše. Za několik dní je zatčen
a vojáci ho posměšně nazývají králem a vsadí mu na hlavu korunu z trní.
Při výslechu u Piláta se Ježíš snaží obhájit svůj „zločin“ tím, že Pilátovi
vysvětluje: Jsem sice král, ale „moje království není z tohoto světa“ (Jan
18,36).
Všichni jsme Ježíšovi učedníci a tvoříme církev. Církev je znamením
(svátostí) Božího království. Ježíšovo poslání je vyjádřeno už na začátku
evangelia slovy: „Přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu.“ (Mk 1,15)
Boží království ale není z tohoto světa. To znamená, že v něm panují jiná
pravidla než v lidských královstvích. Kdo chce patřit do Božího království,
následuje Krista, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Kdo
chce patřit do Božího království, neohlíží se po významných postech, jako
synové Zebedeovi Jakub a Jan, ale ví, že kariéra po vzoru Ježíšově je
kariéra směrem dolů. Kdo chce patřit do Božího království, tak ví, že cesta
k němu vede skrze kříž.
Jestliže říkáme, že církev je znamením či dokonce svátostí Božího
království, znamená to, že právě ve společenství církve se začíná
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realizovat Boží záměr s lidstvem i s každým jednotlivým člověkem. Tedy
už v „pozemské“ církvi by měly platit zásady Ježíšova království, které
není z tohoto světa. Proto Ježíš – dle líčení Janova evangelia – při Poslední
večeři umýval apoštolům nohy. Proto Ježíš odmítl žádost matky synů
Zebedeových, která jim chtěla zajistit místo „na výsluní“, po Ježíšově
pravici a levici; proto Ježíš Jakubovi a Janovi slibuje, že budou pít jeho
kalich, tedy budou jako on trpět.
Církev je ovšem nejen znamení Božího království, ale také lidská
instituce, v níž platí sociální zákonitosti, podobně jako ve všech jiných
organizacích. A tak vzniká a stále se v dějinách opakuje rozpor mezi
Ježíšovým záměrem, který měl se svými učedníky a realitou běžného
církevního života. Desítky reformátorů za posledních 20 století se snažili
stále znovu o to, aby kultura jednání v církvi byla jiná, než je kultura
jednání v politice a ve státě. Neustále můžeme být svědky tohoto
konfliktu, který nebude asi nikdy – v tomto našem světě – jednoznačně
vyřešen.
Pohled na Ježíše s trnovou korunou na hlavě by v nás měl stále znovu
probouzet vzpomínku na Ježíše Pána a Spasitele, který je sice Králem, ale
vystupuje zcela jinak, než jak vystupovali světští tyrani a dobyvatelé.
Pohled na Ježíše na kříži nám připomíná, že jeho království není z tohoto
světa, a tak ani my, kdo se považujeme za „občany tohoto
království“ nesmíme jednat po vzoru tohoto světa.
Církev je znamením Božího království. Věříme, že je vedena Duchem
svatým, že ukazuje na království, které není z tohoto světa, ale přitom je
v tomto světě a je zde také pro tento svět.
O Velikonočním třídenní jsme doprovázeli Ježíše v posledních chvílích
jeho života, a tak pronikli do jeho tajemství. Prožili jsme, že se ztotožnil
s naší slabostí, hříchem a smrtí, takže v naší slabosti, hříchu a smrti
nejsme sami. On je s námi a posiluje nás. Vyznání víry v Ježíše Krista
vzkříšeného ovšem znamená, že z bolesti a smrti spolu s ním vyjdeme do
nového života. Ježíš Kristus zvítězil totiž i nad naším hříchem a smrtí.
Michal Kaplánek
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I ve mně vstaň z mrtvých
Ty, Zmrtvýchvstalý,
sestoupils
do smrti
a ke všem,
které smrt pohltila.
I ve mně sestup
do všech míst, která jsou mrtvá,
do všeho,
co čeká na tvůj život
a na tvé světlo.
Tys skutečně vstal
z hrobu
a vedeš mrtvé k životu,
ztemnělé ke světlu
a hříšníky
k smíření s Otcem.
I ve mně vstaň z mrtvých,
ze všech mých hrobů,
a všechno mrtvé ve mně zburcuj k životu,
nepěkné proměň svým milujícím pohledem
a mou vinu vlož do čekající náruče
Otce.
Amen.
Georg Lengerke
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Hospodaření farnosti v měsíci březnu 2018
Příjmy ze sbírek a darů: 79.102,- Kč (včetně farní účelové sbírky ve
výši 26.932,- Kč). Výdaje na energie, služby, nájemné, bohoslužebné
potřeby ad.… 60.979,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ze života naší farnosti
10. 3.

Gabriela Jírová (křest)

15. 3.

† Anežka Karasová (rozloučení u sv. Vojtěcha)

17. 3.

† Helena Zvěřová (rozloučení u sv. Vojtěcha)

17. 3.

Eliška Maria Jelečková (křest)

Změna dětského koutku v kostele
Dětský koutek se nyní nachází v prostorách baru vedle kostela. Také
pokud jsou děti v kostele při bohoslužbě neklidné, můžete využít
možnosti sledovat zde mši sv. na obrazovce. Děkujeme za ohleduplnost.
V našem kostele chybí nějaký symbol, připomínající salesiánskou
spiritualitu. Proto v bývalém koutku instalujeme sochu sv. Františka
Saleského k modlitbě.

Nedělní dětské katecheze
8. 4.

katecheze dětí v dolním sále (M. Ehrlichová)

15. 4.

mše svatá pro děti v kostele

22. 4.

katecheze dětí v dolním sále (Magda K. + Terezka Š.)

29. 4.

společné kázání v kostele
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Kalendář – duben 2018

1.4.

15:00 h

Máj

mše sv. v DD

1.4.

16:00 h

U Hvízdala

mše sv. v DD

4.4.

18:30 h

Kostel sv. Vojtěcha

Modlitba s Donem Boskem

4.4.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery

5.4.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

6.4.

17:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

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

Salesiánské středisko

Mezinárodní den Romů

7.4.
9.4.

17:45 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

9.4.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv.
Slavnost Zvěstování Páně

9.4.

18:30 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Beta

9.4.

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Ekonomická rada farnosti

11.4.

18:00 h

Kampa

R.Huneš: Eutanázie ve
zdravotnictví

Tampír

brigáda

14.4.
15.4.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. pro děti

16.4.

18:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Pastorační rada farnosti

18.4

19:00 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Manželské večery

19.4.

19:00 h

Salesiánské středisko

Taneční večer (VŠ)

22.4.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

pouť + farní den
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23.4.

17:00 h

fara u sv.Vojtěcha

Kurz Alfa

23.4.

17:45 h

fara u sv.Vojtěcha

kurz Sociální nauka církve

23.4.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

mše sv. – svátek sv.Vojtěcha

26.4.

9:00 h

Kostel a fara u sv.Vojtěcha

vikariátní konference

27.4.

15:00 h

fara u sv.Vojtěcha

schůzka ministrantů

28.4.

15:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1.sv.smíření
prvokomunikantů

29.4.

11:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

schůzka ministrantů

Fíkovník - 27. ročník, č. 4/2018, vyšlo 01. 04. 2018, uzávěrka 5/2018 je 24.04.2018, vyjde, dá-li
Pán, 06.05.2018, Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB, E.
Destinové 1, 370 05 Č.B, farnost@ctyrak.cz, odkazy: www.ctyrak.farnost.cz, spolcoctyrak.sdb.cz, sasmcb.cz.
Redakční úprava časopisu vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství a je
registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se v nákladu 200 výtisků.
PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 3,- Kč.

